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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXXVIII.
tör vény

a Vámegyüttmûködési Tanács létrehozásáról  szóló,
Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött

nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl, valamint
az Egyezmény módosítása kötelezõ hatályának

elismerésérõl és kihirdetésérõl*

(Az Egyez mény 1968. szep tem ber 16-án a Ma gyar Köz -
tár sa ság vo nat ko zá sá ban nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba
 lépett.)

1.  § Az Or szág gyû lés a Vám együtt mû kö dé si Ta nács lét -
re ho zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 1950. de cem ber 15-én
meg kö tött nem zet kö zi Egyez ményt (a továb biak ban:
Egyez mény) e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § Az Egyez mény hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los
ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„CONVENTION ESTABLISHING
A CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

signed in Brussels on December 15, 1950 
came into force on November 4, 1952

The Go vern ments sig na to ry to the pre sent Con ven ti on,
Con si de ring it ad vi sab le to se cu re the hig hest deg ree of

har mony and uni for mity in the ir Cus toms sys tems and
es pe ci ally to stu dy the prob lems in he rent in the
de ve lop ment and imp ro ve ment of Cus toms tech ni que and
Cus toms le gis la ti on in con nec ti on the re with, Con vin ced
that it will be in the in ter est of in ter na ti o nal tra de to
pro mo te co-ope rat ion bet we en Go vern ments in the se
matt ers, be a ring in mind the economic and technical
factors involved therein,
Have ag re ed as fol lows:

Article I

A Cus toms Co-ope rat ion Co un cil (he re i naf ter re fer red
to as „the Co un cil”) is he re by set up.

Article II

(a) The Mem bers of the Co un cil shall be:
(i) the Cont rac ting Par ti es to the pre sent Con ven ti on;
(ii) the Go vern ment of any se pa ra te Cus toms ter ri to ry

which is pro po sed by a Cont rac ting Party ha ving

res pon si bi lity for the for mal con duct of its dip lo ma tic
re lat ions, which is au to no mo us in the con duct of its
ex ter nal com mer ci al re lat ions and who se ad mis si on as a
se pa ra te Member is approved by the Council.

(b) Any Go vern ment of a se pa ra te Cus toms ter ri to ry,
which is a Mem ber of the Co un cil un der pa rag raph (a) (ii)
abo ve, shall ce a se to be a Mem ber on no ti fi ca ti on to the
Co un cil of the withd ra wal of its mem bers hip by the
Cont rac ting Party ha ving res pon si bi lity for the for mal
con duct of its dip lo ma tic re lat ions.

(c) Each Mem ber shall no mi na te one de le ga te and one
or more al ter na tes to be its rep re sen ta ti ves on the Co un cil.
The se rep re sen ta ti ves may be as sis ted by ad vi sers.

(d) The Co un cil may ad mit rep re sen ta ti ves of
non-Mem ber Go vern ments or of in ter na ti o nal
or ga ni za ti ons in the ca pa city of ob ser vers.

Article III

The func ti ons of the Co un cil shall be:

(a) to stu dy all qu es ti ons re lat ing to co-ope rat ion in
Cus toms matt ers which the Cont rac ting Par ti es ag ree to
pro mo te in con for mity with the ge ne ral pur po ses of the
pre sent Con ven ti on; 

(b) to exa mi ne the tech ni cal as pects, as well as the
eco no mic fac tors re la ted the re to, of Cus toms sys tems with
a view to pro po sing to its Mem bers prac ti cal me ans of
at ta i ning the hig hest pos sib le deg ree of har mony and
uni for mity;

(c) to pre pa re draft Con ven ti ons and amend ments to
Con ven ti ons and to re com mend the ir adop ti on by
in ter es ted Go vern ments;

(d) to make re com men da ti ons to en su re the uni form
in terp re ta ti on and app li ca ti on of the Con ven ti ons
conc lu ded as a re sult of its work as well as tho se
con cer ning the No menc la tu re for the Clas si fi ca ti on of
Go ods in Cus toms Ta riffs and the Va lu a ti on of Go ods for
Cus toms Pur po ses pre pa red by the Eu ro pe an Cus toms
Un ion Stu dy Gro up and, to this end, to per form such
func ti ons as may be exp ressly as sig ned to it in tho se
Con ven ti ons in ac cor dan ce with the pro vi si ons the re of;

(e) to make re com men da ti ons, in a con ci li a to ry
ca pa city, for the sett le ment of dis pu tes con cer ning the
in terp re ta ti on or app li ca ti on of the Con ven ti ons re fer red to 
in pa rag raph (d) abo ve in ac cor dan ce with the pro vi si ons
of tho se Con ven ti ons; the par ti es in dis pu te may ag ree in
ad van ce to ac cept the re com men da ti ons of the Co un cil as
bin ding;

(f) to en su re the cir cu la ti on of in for mat ion re gar ding
Cus toms re gu lat ions and pro ce du res;

(g) on it own ini ti a ti ve or on re qu est, to fur nish to
in ter es ted Go vern ments in for mat ion or ad vi ce on Cus toms 
matt ers wit hin the ge ne ral pur po ses of the pre sent
Con ven ti on and to make re com men da ti ons the re on;
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(h) to co-ope ra te with ot her in ter-go vern men tal
or ga ni za ti ons as re gards matt ers wit hin its com pe ten ce.

Article IV

The Mem bers of the Co un cil shall supply to the Co un cil
any in for mat ion and do cu men ta ti on re qu es ted by it which
is ne ces sa ry for the exe cu ti on of its func ti ons pro vi ded that 
no Mem ber shall be re qu i red to di vul ge con fi den ti al
in for mat ion, the disc lo su re of which wo uld im pe de the
en for ce ment of its laws, or which wo uld ot her wi se be
cont ra ry to the pub lic in ter est or pre ju di ce the le gi ti ma te
com mer ci al in ter ests of any en terp ri se, pub lic or pri va te.

Article V

The Co un cil shall be as sis ted by a Per ma nent Tech ni cal
Com mit tee and a Ge ne ral Sec re ta ri at.

Article VI

(a) The Co un cil shall elect an nu ally, from among the
de le ga tes of Mem bers, a Cha ir man and not less than two
Vi ce-Cha ir men.

(b) It shall es tab lish its own Ru les of Pro ce du re by a
ma jo rity of not less than two-thirds of its Mem bers.

(c) It shall es tab lish a No menc la tu re Com mit tee as
pro vi ded in the Con ven ti on on No menc la tu re for the
Clas si fi ca ti on of Go ods in Cus toms Ta riffs and a
Va lu a ti on Com mit tee as pro vi ded in the Con ven ti on on the 
Va lu a ti on of Go ods for Cus toms Pur po ses. It shall also
es tab lish such ot her com mit te es as may be de si rab le for the 
pur po ses of the Con ven ti ons re fer red to in Ar tic le III (d) or 
for any ot her pur po se wit hin its com pe ten ce.

(d) It shall de ter mi ne the tasks to be as sig ned to the
Per ma nent Tech ni cal Com mit tee and the po wers to be
de le ga ted to it.

(e) It shall app ro ve its an nu al bud get, cont rol its
ex pen di tu re and give such di rec ti ons as it may con si der
de si rab le re gar ding its fi nan ces to the Ge ne ral Sec re ta ri at.

Article VII

(a) The He ad qu ar ters of the Co un cil shall be in Brus sels.
(b) The Co un cil, the Per ma nent Tech ni cal Com mit tee

and any com mit te es es tab lis hed by the Co un cil may meet
el sew he re than at the He ad qu ar ters of the Co un cil, if the
Co un cil so de ci des.

(c) The Co un cil shall meet at le ast twi ce a year. Its first
me e ting shall take pla ce not la ter than three months af ter
the ent ry into for ce of the pre sent Con ven ti on.

Article VIII

(a) Each Mem ber of the Co un cil shall have one vote
ex cept that a Mem ber shall not have a vote on any qu es ti on 
re lat ing to the in terp re ta ti on, app li ca ti on or amend ment of
any of the Con ven ti ons re fer red to in Ar tic le III (d) which
is in for ce and which does not apply to that Mem ber.

(b) Ex cept as pro vi ded in Ar tic le VI (b) the de ci si ons of
the Co un cil shall be ta ken by a ma jo rity of two-thirds of
the Mem bers pre sent and en tit led to vote. The Co un cil
shall not take a de ci si on on any mat ter un less more than
half of the Mem bers en tit led to vote on that mat ter are
pre sent.

Article IX

(a) The Co un cil shall es tab lish such re lat ions with the
Uni ted Na ti ons, its prin ci pal or gans, sub si di a ry bo di es and 
spe ci a li zed agen ci es, and any ot her in ter-go vern men tal
or ga ni za ti ons, as may best as su re col la bo ra ti on in the
achi e ve ment of the ir res pec ti ve tasks.

(b) The Co un cil may make ar ran ge ments ne ces sa ry to
fa ci li ta te con sul ta ti on and co-ope rat ion with non-
go vern men tal or ga ni za ti ons in ter es ted in matt ers wit hin its 
com pe ten ce.

Article X

(a) The Per ma nent Tech ni cal Com mit tee shall be
com po sed of rep re sen ta ti ves of the Mem bers of the
Co un cil. Each Mem ber of the Co un cil may no mi na te one
de le ga te and one or more al ter na tes to be its
rep re sen ta ti ves on the Com mit tee. Rep re sen ta ti ves shall
be of fi ci als spe ci a li zed in tech ni cal Cus toms matt ers. They 
may be as sis ted by ex perts.

(b) The Per ma nent Tech ni cal Com mit tee shall meet not
less than four ti mes a year.

Article XI

(a) The Co un cil shall ap po int a Sec re ta ry Ge ne ral and a
De puty Sec re ta ry Ge ne ral who se func ti ons, du ti es,
con di ti ons of ser vi ce and terms of of fi ce shall be
de ter mi ned by the Co un cil.

(b) The Sec re ta ry Ge ne ral shall ap po int the staff of the
Ge ne ral Sec re ta ri at. The es tab lish ment and staff
re gu lat ions shall be app ro ved by the Co un cil.

Article XII

(a) Each Mem ber shall bear the ex pen ses of its own
de le ga ti on to the Co un cil, to the Per ma nent Tech ni cal
Com mit tee and to any com mit te es of the Co un cil.
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(b) The ex pen ses of the Co un cil shall be bor ne by its
Mem bers in ac cor dan ce with a sca le to be de ter mi ned by
the Co un cil.

(c) The Co un cil may dep ri ve of its vo ting rights any
Mem ber which does not pay its cont ri bu ti on wit hin three
months of be ing no ti fi ed of the amo unt the re of.

(d) Each Mem ber shall pay its full an nu al cont ri bu ti on
for the fi nan ci al year du ring which it be co mes a Mem ber
of the Co un cil and for the fi nan ci al year du ring which its
no ti ce of withd ra wal be co mes ef fec ti ve.

Article XIII

(a) The Co un cil shall en joy, in the ter ri to ry of each of its
Mem bers, such le gal ca pa city, as de fi ned in the An nex to
the pre sent Con ven ti on, as may be ne ces sa ry for the
exer ci se of its func ti ons.

(b) The Co un cil, the rep re sen ta ti ves of Mem bers, the
ad vi sers and ex perts ap po in ted to as sist them, and the
of fi ci als of the Co un cil shall en joy the pri vi le ges and
im mu ni ti es spe ci fi ed in the An nex to the pre sent
Con ven ti on.

(c) The An nex to the pre sent Con ven ti on shall form an
in teg ral part the re of, and any re fe ren ce to the Con ven ti on
shall be de e med to inc lu de a re fe ren ce to the An nex.

Article XIV

The Cont rac ting Par ti es ac cept the pro vi si ons of the
Pro to col con cer ning the Eu ro pe an Cus toms Un ion Stu dy
Gro up ope ned for sig na tu re at Brus sels on the same date as 
the pre sent Con ven ti on. In de ter mi ning the sca le of
cont ri bu ti ons pro vi ded for in Ar tic le XII (b), the Co un cil
shall take into con si de ra ti on mem bers hip of the Stu dy
Gro up.

Article XV

The pre sent Con ven ti on shall be open for sig na tu re un til 
31 March, 1951.

Article XVI

(a) The pre sent Con ven ti on shall be sub ject to
ra ti fi ca ti on.

(b) Inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with
the Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs, which shall no ti fy 
all sig na to ry and ac ce ding Go vern ments and the Sec re ta ry
Ge ne ral of each such de po sit.

Article XVII

(a) When inst ru ments of ra ti fi ca ti on have been
de po si ted by se ven of the sig na to ry Go vern ments, the
pre sent Con ven ti on shall come into for ce bet we en them.

(b) For each sig na to ry Go vern ment ra ti fy ing the re af ter
the pre sent Con ven ti on shall come into for ce upon de po sit
of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on.

Article XVIII

(a) The Go vern ment of any Sta te which is not a
sig na to ry to the pre sent Con ven ti on may ac ce de the re to as
from 1 Ap ril, 1951.

(b) Inst ru ments of ac ces si on shall be de po si ted with the
Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs, which shall no ti fy all
sig na to ry and ac ce ding Go vern ments and the Sec re ta ry
Ge ne ral of each such de po sit.

(c) The pre sent Con ven ti on shall come into for ce for
any ac ce ding Go vern ment on the de po sit of its inst ru ment
of ac ces si on, but not be fo re it co mes into for ce in
ac cor dan ce with pa rag raph (a) of Ar tic le XVII.

Article XIX

The pre sent Con ven ti on is of un li mi ted du ra ti on, but at
any time af ter the ex pi ry of five ye ars from its ent ry into
for ce un der pa rag raph (a) of Ar tic le XVII, any Cont rac ting 
Party may withd raw the ref rom. Withd ra wal shall take
ef fect one year af ter the date of re ce ipt by the Bel gi an
Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of the no ti fi ca ti on of
withd ra wal. The Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs shall
no ti fy each withd ra wal to all sig na to ry and ac ce ding
Go vern ments and to the Sec re ta ry Ge ne ral.

Article XX

(a) The Co un cil may re com mend amend ments to the
pre sent Con ven ti on to the Cont rac ting Par ti es.

(b) Any Cont rac ting Party ac cep ting an amend ment
shall no ti fy the Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs in
wri ting of its ac cep tan ce and the Bel gi an Mi nist ry of
Fo re ign Af fa irs shall no ti fy all sig na to ry and ac ce ding
Go vern ments and the Sec re ta ry Ge ne ral of the re ce ipt of
the no ti ce of ac cep tan ce.

(c) An amend ment shall come into for ce three months
af ter re ce ipt by the Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of
no ti ce of ac cep tan ce by all the Cont rac ting Par ti es. When
any amend ment has been ac cep ted by all the Cont rac ting
Par ti es the Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs shall no ti fy 
all sig na to ry and ac ce ding Go vern ments and the Sec re ta ry
Ge ne ral of such ac cep tan ce and of the date on which the
amend ment will come into for ce.

(d) Af ter an amend ment has come into for ce, no
Go vern ment may ra ti fy or ac ce de to the pre sent
Con ven ti on un less it also ac cepts the amend ment. In
wit ness whe re of the un der sig ned, ha ving been duly
aut ho ri zed the re to by the ir res pec ti ve Go vern ments, have
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sig ned the pre sent Con ven ti on. Done at Brus sels on the
fif te enth day of De cem ber, ni ne te en hund red and fifty
(De cem ber 15, 1950) in the Eng lish and French lan gu a ges, 
both texts be ing equ ally aut hen tic, in a sing le ori gi nal,
which shall be de po si ted in the ar chi ves of the
Go vern ment of Bel gi um which shall trans mit cer ti fi ed
co pi es the re of to each sig na to ry and ac ce ding
Go vern ment.

ANNEX

TO THE CONVENTION ESTABLISHING
A CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

legal capacity, privileges and immunities
of the Council

Article I

Definitions

Sec ti on 1.

In this An nex:
(i) For the pur po ses of Ar tic le III, the words „pro perty

and as sets” shall also inc lu de pro perty and funds
ad mi nis te red by the Co un cil in furt he ran ce of its
cons ti tu ti o nal func ti ons;

(ii) For the pur po ses of Ar tic le V, the exp res si on
„rep re sen ta ti ves of Mem bers” shall be de e med to inc lu de
all rep re sen ta ti ves, al ter na tes, ad vi sers, tech ni cal ex perts
and sec re ta ri es of de le ga ti ons.

Article II

Juridical personality

Sec ti on 2.

The Co un cil shall pos sess ju ri di cal per so na lity. It shall
have the ca pa city:

(a) to cont ract,
(b) to ac qu i re and dis po se of im mo vab le and mo vab le

pro perty,
(c) to ins ti tu te le gal pro ce e dings.
In the se matt ers the Sec re ta ry Ge ne ral shall act on

be half of the Co un cil.

Article III

Property, funds and assets

Sec ti on 3.

The Co un cil, its pro perty and as sets, whe re ver lo ca ted
and by whom so e ver held, shall en joy im mu nity from eve ry 

form of le gal pro cess ex cept in so far as in any par ti cu lar
case it has exp ressly wa i ved its im mu nity. It is, ho we ver,
un ders to od that no wa i ver of im mu nity shall ex tend to any
me a su re of exe cu ti on.

Sec ti on 4.

The pre mi ses of the Co un cil shall be in vi o lab le. The
pro perty and as sets of the Co un cil, whe re ver lo ca ted and
by whom so e ver held, shall be im mu ne from se arch,
re qu i si ti on, con fis ca ti on, exp rop ri a ti on and any ot her form 
of in ter fe ren ce whet her by exe cu ti ve, ad mi nist ra ti ve,
ju di ci al or le gis la ti ve ac ti on.

Sec ti on 5.

The ar chi ves of the Co un cil and in ge ne ral all
do cu ments be lon ging to it or held by it, shall be in vi o lab le,
whe re ver lo ca ted.

Sec ti on 6.

Wit ho ut be ing rest ric ted by fi nan ci al cont rols,
re gu lat ions or mo ra to ria of any kind:

(a) the Co un cil may hold cur ren cy of any kind and
ope ra te ac co unts in any cur ren cy;

(b) the Co un cil may fre ely trans fer its funds from one
co unt ry to anot her or wit hin any co unt ry and con vert any
cur ren cy held by it into any ot her cur ren cy.

Sec ti on 7.

The Co un cil shall, in exer ci sing its rights un der Sec ti on
6 abo ve, pay due re gard to any rep re sen ta ti ons made by
any of its Mem bers and shall give ef fect to such
rep re sen ta ti ons in so far as it con si ders that this can be
done wit ho ut de tri ment to the in ter ests of the Co un cil.

Sec ti on 8.

The Co un cil, its as sets, in co me and ot her pro perty shall
be:

(a) exempt from all di rect ta xes; it is un ders to od,
ho we ver, that the Co un cil will not cla im exemp ti on from
ta xes which are, in fact, no more than char ges for pub lic
uti lity ser vi ces;

(b) exempt from Cus toms du ti es and pro hi bi ti ons and
rest ric ti ons on im ports and ex ports in res pect of ar tic les
im por ted or ex por ted by the Co un cil for its of fi ci al use; it
is un ders to od, ho we ver, that ar tic les im por ted un der such
exemp ti on will not be sold in the co unt ry into which they
are im por ted, ex cept un der con di ti ons ag re ed by the
Go vern ment of that co unt ry;

(c) exempt from all Cus toms du ti es and pro hi bi ti ons and 
rest ric ti ons on im ports and ex ports in res pect of its
pub li ca ti ons.

Sec ti on 9.

Whi le the Co un cil will not, as a ge ne ral rule, cla im
exemp ti on from ex ci se du ti es and from ta xes on the sale of
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mo vab le and im mo vab le pro perty which form part of the
pri ce to be paid, ne vert he less when the Co un cil is ma king
im por tant pur cha ses for of fi ci al use of pro perty on which
such du ti es and ta xes have been char ged or are char ge ab le,
Mem bers of the Co un cil will, whe ne ver pos sib le, make
app rop ri a te ad mi nist ra ti ve ar ran ge ments for the re mis si on
or ret urn of the amo unt of duty or tax.

Article IV

Facilities in respect of communications

Sec ti on 10.

The Co un cil shall en joy, in the ter ri to ry of each of its
Mem bers, for its of fi ci al com mu ni ca ti ons, tre at ment not
less fa vo u rab le than that ac cor ded by that Mem ber to any
ot her Go vern ment inc lu ding the lat ter’s dip lo ma tic
mis si on, in the mat ter of pri o ri ti es, ra tes and ta xes on
ma ils, cab les, te leg rams, ra dio grams, te lep ho tos,
te lep ho ne and ot her com mu ni ca ti ons, and press ra tes for
in for mat ion to the press and ra dio.

Sec ti on 11.

No cen sors hip shall be app li ed to the of fi ci al
cor res pon den ce and ot her of fi ci al com mu ni ca ti ons of the
Co un cil. Not hing in this sec ti on shall be const ru ed to
prec lu de the adop ti on of app rop ri a te se cu rity pre ca u ti ons
to be de ter mi ned by ag re e ment bet we en the Co un cil and
any of its Mem bers.

Article V

Representatives of Members

Sec ti on 12.

Rep re sen ta ti ves of Mem bers at me e tings of the Co un cil, 
the Per ma nent Tech ni cal Com mit tee and com mit te es of
the Co un cil shall, whi le exer ci sing the ir func ti ons and
du ring the ir jo ur ne ys to and from the pla ce of me e ting,
en joy the fol lo wing pri vi le ges and im mu ni ti es:

(a) im mu nity from per so nal ar rest or de ten ti on and from
se i zu re of the ir per so nal bag ga ge, and in res pect of words
spo ken or writ ten and all acts done by them in the ir of fi ci al
ca pa city, im mu nity from le gal pro cess of eve ry kind;

(b) in vi o la bi lity for all pap ers and do cu ments;
(c) the right to use co des and to re ce i ve pap ers or

cor res pon den ce by co u ri er or in se a led bags;
(d) exemp ti on in res pect of them sel ves and the ir spo u ses 

from im mig ra ti on rest ric ti ons or ali ens’ re gist ra ti on in the
Sta te which they are vi si ting or thro ugh which they are
pas sing in the exer ci se of the ir func ti ons;

(e) the same fa ci li ti es in res pect of cur ren cy or ex chan ge 
rest ric ti ons as are ac cor ded to rep re sen ta ti ves of fo re ign
Go vern ments on tem po ra ry of fi ci al mis si ons;

(f) the same im mu ni ti es and fa ci li ti es in res pect of the ir
per so nal bag ga ge as are ac cor ded to mem bers of
com pa rab le rank of dip lo ma tic mis si ons.

Sec ti on 13.

In or der to se cu re for the rep re sen ta ti ves of Mem bers at
me e tings of the Co un cil, the Per ma nent Tech ni cal
Com mit tee and com mit te es of the Co un cil comp le te
fre e dom of spe ech and comp le te in de pen den ce in the
dis char ge of the ir du ti es, the im mu nity from le gal pro cess
in res pect of words spo ken or writ ten and all acts done by
them in dis char ging the ir du ti es shall con ti nue to be
ac cor ded, not withs tan ding that the per sons con cer ned are
no lon ger en ga ged in the dis char ge of such du ti es.

Sec ti on 14.

Pri vi le ges and im mu ni ti es are ac cor ded to the
rep re sen ta ti ves of Mem bers, not for the per so nal be ne fit of 
the in di vi du als them sel ves, but in or der to sa fe gu ard the
in de pen dent exer ci se of the ir func ti ons in con nec ti on with
the Co un cil. Con se qu ently, a Mem ber not only has the
right but is un der a duty to wa i ve the im mu nity of its
rep re sen ta ti ves in any case whe re, in the opi ni on of the
Mem ber, the im mu nity wo uld im pe de the co ur se of
jus ti ce, and whe re it can be wa i ved wit ho ut pre ju di ce to
the pur po se for which the im mu nity is ac cor ded.

Sec ti on 15.

The pro vi si ons of Sec ti ons 12 and 13 are not app li cab le
in re lat ion to the aut ho ri ti es of a Sta te of which the per son
is a na ti o nal or of which he is or has been a rep re sen ta ti ve.

Article VI

Officials of the Council

Sec ti on 16.

The Co un cil will spe ci fy the ca te go ri es of of fi ci als to
which this Ar tic le shall apply. The Sec re ta ry Ge ne ral shall
com mu ni ca te to the Mem bers of the Co un cil the na mes of
the of fi ci als inc lu ded in the se ca te go ri es.

Sec ti on 17.

Of fi ci als of the Co un cil shall:
(a) be im mu ne from le gal pro cess in res pect of words

spo ken or writ ten and all acts per for med by them in the ir
of fi ci al ca pa city and wit hin the li mits of the ir aut ho rity;

(b) be exempt from ta xa ti on in res pect of the sa la ri es
and emo lu ments paid to them by the Co un cil;
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(c) be im mu ne, to get her with the ir spo u ses and re la ti ves
de pen dent on them, from im mig ra ti on rest ric ti ons and
ali ens’ re gist ra ti on;

(d) be ac cor ded the same pri vi le ges in res pect of
ex chan ge fa ci li ti es as are ac cor ded to of fi ci als of
com pa rab le rank of dip lo ma tic mis si ons;

(e) be gi ven, to get her with the ir spo u ses and re la ti ves
de pen dent on them, the same re pat ri a ti on fa ci li ti es in time
of in ter na ti o nal cri ses as of fi ci als of com pa rab le rank of
dip lo ma tic mis si ons;

(f) have the right to im port free of duty the ir fur ni tu re
and ef fects at the time of first ta king up the ir post in the
co unt ry in qu es ti on, and to ret urn such fur ni tu re and
ef fects free of duty to the ir co unt ry of do mi ci le on the
ter mi na ti on of the ir func ti ons.

Sec ti on 18.

In ad di ti on to the pri vi le ges and im mu ni ti es spe ci fi ed in
Sec ti on 17, the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil shall be
ac cor ded in res pect of him self, his spo u se and child ren
un der the age of the pri vi le ges, im mu ni ti es, exemp ti ons
and fa ci li ti es ac cor ded to he ads of dip lo ma tic mis si ons in
con for mity with in ter na ti o nal law. The De puty Sec re ta ry
Ge ne ral shall en joy the pri vi le ges, im mu ni ti es,
exemp ti ons and fa ci li ti es ac cor ded to dip lo ma tic
rep re sen ta ti ves of com pa rab le rank.

Sec ti on 19.

Pri vi le ges and im mu ni ti es are gran ted to of fi ci als in the
in ter ests of the Co un cil only and not for the per so nal
be ne fit of the in di vi du als them sel ves. The Sec re ta ry
Ge ne ral shall have the right and the duty to wa i ve the
im mu nity of any of fi ci al in any case whe re, in his opi ni on,
the im mu nity wo uld im pe de the co ur se of jus ti ce and can
be wa i ved wit ho ut pre ju di ce to the in ter ests of the Co un cil. 
In the case of the Sec re ta ry Ge ne ral, the Co un cil shall have 
the right to wa i ve the im mu nity.

Article VII

Experts on missions for the Council

Sec ti on 20.

Ex perts (ot her than of fi ci als co ming wit hin the sco pe of
Ar tic le VI) per for ming mis si ons for the Co un cil, shall be
ac cor ded such pri vi le ges, im mu ni ti es and fa ci li ti es as are
ne ces sa ry for the in de pen dent exer ci se of the ir func ti ons
du ring the pe ri od of the ir mis si ons, inc lu ding the time
spent on jo ur ne ys in con nec ti on with the ir mis si ons. In
par ti cu lar they shall be ac cor ded:

(a) im mu nity from per so nal ar rest or de ten ti on and from
se i zu re of the ir bag ga ge;

(b) in res pect of words spo ken or writ ten or things done
by them in the per for man ce of the ir mis si on and wit hin the

li mits of the ir aut ho rity, im mu nity from le gal pro cess of
eve ry kind;

(c) in vi o la bi lity for all pap ers and do cu ments.

Sec ti on 21.

Pri vi le ges, im mu ni ti es and fa ci li ti es are gran ted to
ex perts in the in ter ests of the Co un cil and not for the
per so nal be ne fit of the in di vi du al con cer ned. The
Sec re ta ry Ge ne ral shall have the right and the duty to
wa i ve the im mu nity of any ex pert in any case whe re, in his
opi ni on, the im mu nity wo uld im pe de the co ur se of jus ti ce
and it can be wa i ved wit ho ut pre ju di ce to the in ter ests of
the Co un cil.

Article VIII

Abuses of privileges

Sec ti on 22.

Rep re sen ta ti ves of Mem bers at me e tings of the Co un cil, 
the Per ma nent Tech ni cal Com mit tee and com mit te es of
the Co un cil, whi le exer ci sing the ir func ti ons and du ring
the ir jo ur ne ys to and from the pla ce of me e ting, and
of fi ci als wit hin the me a ning of Sec ti on 16 and Sec ti on 20,
shall not be re qu i red by the ter ri to ri al aut ho ri ti es to le a ve
the co unt ry in which they are per for ming the ir func ti ons on 
ac co unt of any ac ti vi ti es by them in the ir of fi ci al ca pa city.
In the case, ho we ver, of abu se of pri vi le ges of re si den ce
com mit ted by any such per son in ac ti vi ti es in that co unt ry
out si de his of fi ci al func ti ons, he may be re qu i red to le a ve
by the Go vern ment of that co unt ry pro vi ded that:

(i) Rep re sen ta ti ves of Mem bers of the Co un cil, or
per sons who are en tit led to dip lo ma tic im mu nity un der
Sec ti on 18, shall not be re qu i red to le a ve the co unt ry
ot her wi se than in ac cor dan ce with the dip lo ma tic
pro ce du re app li cab le to dip lo ma tic en vo ys acc re di ted to
that co unt ry.

(ii) In the case of an of fi ci al to whom Sec ti on 18 is not
app li cab le, no or der to le a ve the co unt ry shall be is su ed
ot her than with the app ro val of the Fo re ign Mi nis ter of the
co unt ry in qu es ti on, and such app ro val shall be gi ven only
af ter con sul ta ti on with the Sec re ta ry Ge ne ral of the
Co un cil, and if ex pul si on pro ce e dings are ta ken aga inst an
of fi ci al, the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil shall have
the right to ap pe ar in such pro ce e dings on be half of the
per son aga inst whom they are ins ti tu ted.

Sec ti on 23.

The Sec re ta ry Ge ne ral shall co-ope ra te at all ti mes with
the app rop ri a te aut ho ri ti es of Mem bers of the Co un cil to
fa ci li ta te the pro per ad mi nist ra ti on of jus ti ce, se cu re the
ob ser van ce of po li ce re gu lat ions and pre vent the
oc cur ren ce of any abu ses in con nec ti on with the
pri vi le ges, im mu ni ti es and fa ci li ti es enu me ra ted in the
pre sent An nex.
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Article IX

Settlement of disputes

Sec ti on 24.

The Co un cil shall make pro vi si on for app rop ri a te
mo des of sett le ment of:

(a) dis pu tes ari sing out of cont racts or ot her dis pu tes of a 
pri va te cha rac ter to which the Co un cil is a party;

(b) dis pu tes in vol ving any of fi ci al of the Co un cil who
by re a son of his of fi ci al po si ti on en jo ys im mu nity, if
im mu nity has not been wa i ved in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of Sec ti ons 19 and 21.

Article X

Supplementary agreements

Sec ti on 25.

The Co un cil may conc lu de with any Cont rac ting Party
or Cont rac ting Par ti es supp le men ta ry ag re e ments
ad jus ting the pro vi si ons of the pre sent An nex so far as that
Cont rac ting Party or tho se Cont rac ting Par ti es are
con cer ned.”

„A VÁMEGYÜTTMÛKÖDÉSI TANÁCS
LÉTREHOZÁSÁRÓL  SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Aláírták Brüsszelben, 1950. december 15-én, hatályba
lépett 1952. november 4-én.

A je len egyez ményt alá író kor má nyok, cél sze rû nek tart -
va azt, hogy biz to sít sák vám rend sze re ik közt a leg ma ga -
sabb fokú össz han got és egy sé get, és fõ ként hogy ta nul má -
nyoz zák a vám tech ni ka és az ez zel kap cso la tos vám jog -
sza bá lyok fej lesz té sé bõl és ja ví tá sá ból szár ma zó kér dé se -
ket, ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a kor má nyok kö zött
ezek ben az ügyek ben lét re jö võ együtt mû kö dés elõ moz dí -
tá sa a nem zet kö zi ke res ke de lem ér de ke it fog ja szol gál ni,
figye lembe véve az ezek kel kap cso la tos gaz da sá gi és tech -
ni kai té nye zõ ket,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. Cikk

Ezen nel lét re hoz tak egy Vám együtt mû kö dé si Ta ná csot
(továb biak ban „a Ta nács” né ven).

II. Cikk

a) A Ta nács tag jai a kö vet ke zõk lesz nek:
(i) je len egyez mény Szer zõ dõ Fe lei;

(ii) bár mely olyan kü lön ál ló vám te rü let kor má nya,
ame lyet az egyik olyan Szer zõ dõ Fél ja va sol, aki fe le lõs a
dip lo má ci ai kap cso la ta i nak hi va ta los irá nyí tá sá ért, ha ez
a te rü let kül ke res ke del mi kap cso la ta i nak irá nyí tá sá ban
 autonómiával ren del ke zik, és ön ál ló tag ként  való fel vé te -
lét a Ta nács jó vá hagy ja.

b) Bár mely olyan kü lön ál ló vám te rü let kor má nya,
amely a fen ti a) (ii) be kez dés alap ján tag ja a Ta nács nak,
tag sá gát olyan mó don szün tet he ti meg, hogy en nek vissza -
vo ná sá ról jegy zé ket in téz a Ta nács hoz, a dip lo má ci ai kap -
cso la ta i nak hi va ta los in té zé sé re jo go sult szer zõ dõ fél ál tal.

c) Mind egyik tag egy kül döt tet és egy vagy több he -
lyet test ne vez ki, hogy a Ta nács ban kép vi sel jék. Eze ket a
kép vi se lõ ket ta nács adók se gít he tik.

d) A Ta nács nem-tag ál la mok vagy nem zet kö zi szer ve -
ze tek kép vi se lõ it is fel ve he ti, meg fi gye lõ mi nõ ség ben.

III. Cikk

A Ta nács fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) Va la mennyi, a vám együtt mû kö déssel kap cso la tos

olyan kér dés nek a ta nul má nyo zá sa, me lyek nek elõ se gí té -
sé ben je len egyez mény ál ta lá nos el ve i vel össz hang ban a
Szer zõ dõ Fe lek meg egyez tek;

b) a vám rend sze rek tech ni kai szem pont ja i nak és az ez -
zel kap cso la tos gaz da sá gi té nye zõk nek a vizs gá la ta, ab ból
a szem pont ból, hogy a tag ál la mok nak a le he tõ leg ma ga -
sabb fokú össz hang és egy ség el éré sé hez gya kor la ti mód -
sze re ket ja va sol jon;

c) szer zõ dés-ter ve ze tek és a szer zõ dé sek mó do sí tá sá -
nak elõ ké szí té se és az ér de kelt kor má nyok hoz el fo ga dás ra
irá nyu ló elõ ter jesz tése;

d) ja vas la tok té te le, az zal a cél lal, hogy biz to sít sa a Ta -
nács mun ká ja so rán lét re jött egyez mé nyek, az Eu ró pai
Vám unió Ku ta tó cso port ja ál tal ké szí tett vám ta ri fá ban sze -
rep lõ áruk osz tá lyo zá sá ra vo nat ko zó áru fel so ro lás, va la -
mint az áruk vám ügyi cé lok ra tör té nõ ér té ke lé sé nek egy sé -
ges ma gya rá za tát és al kal ma zá sát és vé gül biz to sít sa az
ezek ben az egyez mé nyek ben ki fe je zet ten meg ha tá ro zott
fel adat kö rök el lá tá sát, össz hang ban az ide vo nat ko zó ren -
del ke zé sek kel;

e) a szer zõ dés d) be kez dé sé ben fel so rolt egyez mé nyek
ma gya rá za tá val vagy al kal ma zá sá val kap cso la tos vi ták
meg szün te té sé re vo nat ko zó ja vas la tok té te le, ezen egyez -
mé nyek ki kö té se i vel össz hang ban, egyez te tõi mi nõ ség -
ben; a meg be szé lé sen részt vevõ fe lek elõ re meg ál la pod -
hat nak ab ban, hogy a Ta nács ja vas la ta it kö te le zõ nek fo -
gad ják el;

f) a vám sza bá lyok ra és el já rá sok ra vo nat ko zó in for má -
ci ók át adá sá nak biz to sí tá sa;

g) ké rés re vagy sa ját kez de mé nye zés re az ér de kelt kor -
má nyok szá má ra vám ügyek kel kap cso la tos in for má ci ók
vagy ta ná csok szol gál ta tá sa, a je len egyez mény ál ta lá nos
cél ja in be lül és az ez zel kap cso la tos ja vas la tok elõ terjesz -
tése;

h) más kor mány kö zi szer ve zet tel  való együtt mû kö dés
a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben.
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IV. Cikk

A Ta nács tag jai kö te le sek a Ta nács ál tal igé nyelt és fel -
adat kör ének vég re haj tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat és
do ku men tu mo kat an nak ren del ke zé sé re bo csá ta ni, az zal a
ki kö tés sel, hogy egyet len tag tól sem kí ván ják meg olyan
bi zal mas in for má ci ók köz lé sét, ame lyek nek köz zé té te le
hát rál tat ná az il le tõ kor mány tör vényeinek vég re haj tá sát,
vagy ame lyek más mó don el len kez né nek a köz ér dek kel,
vagy ká ro san be fo lyá sol nák bár mely ál la mi vagy ma gán -
vál la lat tör vényes ke res ke del mi ér de ke it.

V. Cikk

A Ta nács mun ká ját egy Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság és
egy Fõ tit kár ság se gí ti.

VI. Cikk

a) A Ta nács éven te egy el nö köt és leg alább két al el nö -
köt vá laszt a tag ál la mok kül döt tei kö zül.

b) Sa ját el já rá si sza bá lya it a tag ál la mok leg alább két -
har ma dos több sé gé vel ál la pít ja meg.

c) A Ta nács az Egyez mény alap ján lét re hoz egy Nó -
menk la tú ra Bi zott sá got, a vám ta ri fá ban sze rep lõ áruk osz -
tá lyo zá sá ra vo nat ko zó an, il let ve egy Ér té ke lé si Bi zott sá -
got, a vám ügyi ren del ke zé sek alá esõ áruk vám ügyi cé lok -
ra tör té nõ ér té ke lé se cél já ból. Lét re hoz to váb bá más olyan 
bi zott sá go kat is, ame lyek a III. Cikk d) be kez dé sé ben em -
lí tett egyez mé nyek cél ja it, vagy bár mely olyan cé lo kat
szol gál hat nak, ame lyek a Ta nács ha tás kö ré be tar toz nak.

d) Meg ha tá roz za az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság fel -
ada ta it és a szá má ra de le gált ha tás kö rö ket.

e) Fi gye lem be véve a Fõ tit kár ság anya gi erõ for rá sa it,
jó vá hagy ja az éves költ ség ve tést, el len õr zi a ki adá so kat és
olyan irá nyú in téz ke dé se ket tesz, me lye ket ez zel kap cso -
lat ban szük sé ges nek lát.

VII. Cikk

a) A Ta nács szék he lye Brüsszel ben van.
b) A Ta nács, az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság és a Ta -

nács ál tal lét re ho zott bár mely más bi zott ság a szék he lyen
kí vül más hol is ülé sez het, amennyi ben a Ta nács úgy ha -
tároz.

c) A Ta nács éven te leg alább két szer ülé se zik. Az elsõ
össze jö ve tel re a je len egyez mény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
há rom hó na pon be lül sort kell ke rí te ni.

VIII. Cikk

a) A Ta nács min den egyes tag já nak egy sza va za ta van,
az zal a ki vé tel lel, hogy nincs sza va za ta a tag nak azok ban a 

kér dé sek ben, ame lyek a III. Cikk d) be kez dé sé ben sze rep -
lõ, e tag vo nat ko zá sá ban nem al kal ma zan dó, ha tály ban
lévõ szer zõ dé sek ér tel me zé sé re, al kal ma zá sá ra vagy mó -
do sí tá sá ra vo nat koz nak.

b) A VI. Cikk b) be kez dé se ren del ke zé sé nek ki vé te lé -
vel a Ta nács ha tá ro za ta it a je len le võ és sza va zás ra jo go sult 
tag ál la mok két har ma dos több sé gé vel hoz za meg. A Ta -
nács bár mi lyen ügy ben csak ak kor hoz hat ha tá ro za tot, ha
az il le tõ ügy ben sza va zás ra jo go sult tag ál la mok nak több
mint a fele je len van.

IX. Cikk

a) A Ta nács nak az Egye sült Nem ze tek kel, an nak fõ
szer ve i vel, ki egé szí tõ tes tü le te i vel és sza ko sí tott in téz mé -
nye i vel, va la mint bár mely más kor mány kö zi szer ve zet tel
olyan kap cso la to kat kell ki ala kí ta nia, ame lyek a leg na -
gyobb mér ték ben biz to sít hat ják az együtt mû kö dést fel ada -
ta ik el lá tá sá ban.

b) A Ta nács olyan in téz ke dé se ket hoz hat, ame lyek a
ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben elõ se gí tik a kon zul tá ci ót és
együtt mû kö dést az ér de kelt nem kor mány za ti szerveze -
tekkel.

X. Cikk

a) Az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság a Ta nács tag ja i nak
kép vi se lõ i bõl áll. A Ta nács min den egyes tag ja egy kül -
döt tet és egy vagy több he lyet test ne vez het ki, akik a bi -
zott ság ban kép vi se lik. A tiszt vi se lõk nek olyan sze mé lyek -
nek kell len ni ük, akik nek szak te rü le te vám tech ni kai kér -
dé sek re spe ci a li zá ló dik. Ezen tiszt vi se lõ ket szak ér tõk se -
gít he tik.

b) Az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság éven te leg alább
négy szer ülé se zik.

XI. Cikk

a) A Ta nács egy Fõ tit kárt és egy Fõ tit kár he lyet test ne -
vez ki, akik nek fel ada ta it, kö te les sé ge it, szol gá la ti vi szo -
nya it és hi va ta li ha tás kö rét a Ta nács ha tá roz za meg.

b) A Fõ tit kár ne ve zi ki a Fõ tit kár ság ál lo má nyát. A ki -
ne ve zé se ket és a hi va ta li sza bály za tot a Ta nács hagy ja
jóvá.

XII. Cikk

a) Min den egyes tag maga vi se li a Ta nács ban, az Ál -
lan dó Tech ni kai Bi zott ság ban és a Ta nács bár mely más bi -
zott sá gá ban te vé keny ke dõ kül dött sé gé nek költ sé ge it.

b) A Ta nács költ sé ge it a tag ál la mok vi se lik, a Ta nács
ál tal meg ha tá ro zott arány ban.
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c) A Ta nács meg foszt hat ja sza va za ti jo gá tól azt a ta got, 
ame lyik nem fi ze ti meg hoz zá já ru lá sát a rá há ru ló összeg
meg ál la pí tá sát kö ve tõ há rom hó na pon be lül.

d) Min den egyes tag kö te les be fi zet ni éves hoz zá já ru -
lá sát arra a pénz ügyi évre néz ve, amely ben a Ta nács tag já -
vá vá lik, il let ve, amely nek so rán a fel mon dás ról  szóló
jegy zé ke ha tály ba lép.

XIII. Cikk

a) A Ta nács min den egyes tag ál lam te rü le tén olyan, a
je len Egyez mény hez csa tolt füg ge lék ben meg ha tá ro zott
jo go kat él vez, ame lyek szük sé ge sek fel ada tai vég re haj tá -
sá hoz.

b) A Ta nács, a tag ál la mok kép vi se lõi, a tá mo ga tá suk ra
ki je lölt ta nács adók és szak ér tõk, il let ve a Ta nács tiszt vi se -
lõi a je len Egyez mény hez csa tolt füg ge lék ben rész le te zett
elõ jo go kat és men tes sé get él vez nek.

c) A je len Egyez mény hez csa tolt füg ge lék a továb biak -
ban az Egyez mény szer ves ré szét al kot ja és az Egyez -
mény re tör té nõ bár mely uta lás szük ség sze rû en ma gá ban
fog lal ja a füg ge lék re  való uta lást is.

XIV. Cikk

A szer zõ dõ fe lek el fo gad ják az Eu ró pai Vám unió Ku ta -
tó cso port já ra vo nat ko zó Jegy zõ könyv ren del ke zé se it,
ame lyek ugyan ak kor nyíl nak meg alá írás ra Brüsszel ben,
mint a je len Egyez mény. A hoz zá já ru lá sok mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ban, amely rõl a XII. Cikk b) be kez dé sé ben
ren del ke zik, a Ta nács a Ku ta tó cso port ban  való tag sá got
figye lembe ve szi.

XV. Cikk

Je len egyez mény 1951. már ci us 31-ig áll nyit va alá -
írásra.

XVI. Cikk

a) Je len Egyez ményt ra ti fi kál ni kell.
b) A ra ti fi ká lá si jegy zõ köny ve ket a bel ga Kül ügy mi -

nisz té ri um ban kell le tét be he lyez ni, amely az összes alá író
és csat la ko zó kor mányt, va la mint a Fõ tit kárt min den egyes 
le tét be he lye zés rõl ér te sí ti.

XVII. Cikk

a) Amennyi ben hét alá író kor mány le tét be he lyez te a
ra ti fi ká lá si ok má nyo kat, az zal a je len Egyez mény kö zöt -
tük ha tály ba lép.

b) Az összes töb bi alá író kor mány szá má ra, ame lyek
ez után ra ti fi kál ják az Egyez ményt, az a ra ti fi ká lá si ok má -
nyok le tét be he lye zé se után lép ha tály ba.

XVIII. Cikk

a) Bár mely más ál lam kor má nya, amely a je len egyez -
ményt nem írta alá, 1951. áp ri lis 1-jé tõl csat la koz hat
 hozzá.

b) A csat la ko zá si ok má nyo kat a bel ga Kül ügy mi nisz té -
ri um ban kell le tét be he lyez ni, amely az alá író és csat la ko -
zó kor má nyo kat, va la mint a Fõ tit kárt min den egyes le tét be 
he lye zés rõl ér te sí ti.

c) Bár mely csat la ko zó kor mány szá má ra je len Egyez -
mény a csat la ko zá si ok mány le tét be he lye zé se kor, leg ko -
ráb ban azon ban a XVII. Cikk a) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tály ba lé pés idõ pont já ban lép ha tály ba.

XIX. Cikk

Je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól, de azt a 
XVII. Cikk a) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pés
idõ pont já tól szá mí tott öt év el tel tét köve tõen bár mely szer -
zõ dõ fél bár mi kor fel mond hat ja. A fel mon dás egy év vel
azon idõ pon tot köve tõen lép ha tály ba, hogy a bel ga Kül -
ügy mi nisz té ri um a fel mon dás ról  szóló jegy zé ket kéz hez
vet te. A bel ga Kül ügy mi nisz té ri um az összes alá író és
csat la ko zó kor mányt és a Fõ tit kár sá got min den egyes fel -
mon dás ról ér te sí ti.

XX. Cikk

a) A Ta nács a szer zõ dõ fe lek nek je len Egyez mény mó -
do sí tá sát ja va sol hat ja.

b) Bár mely szer zõ dõ fél, amely el fo gad egy mó do sí -
tást, er rõl írás ban ér te sí ti a bel ga Kül ügy mi nisz té ri u mot,
aki az el fo ga dás ról  szóló jegy zék kéz hez vé te lé rõl az
összes alá író és csat la ko zó kor mányt, va la mint a Fõ tit kárt
ér te sí ti.

c) A mó do sí tás há rom hó nap pal az után lép ha tály ba,
hogy a bel ga Kül ügy mi nisz té ri um az összes szer zõ dõ fél
ál tal az el fo ga dás ról  szóló jegy zé ket kéz hez vet te. Mi kor a
mó do sí tást az összes szer zõ dõ fél el fo gad ta, a bel ga Kül -
ügy mi nisz té ri um az összes alá író és csat la ko zó kor mányt,
va la mint a Fõ tit kárt ér te sí ti er rõl, il let ve ar ról az idõ pont -
ról, ami kor a mó do sí tás ha tály ba lé pett.

d) Mi u tán egy mó do sí tás ha tály ba lé pett, egyet len kor -
mány sem csat la koz hat a je len Egyez mény hez, il let ve nem 
ra ti fi kál hat ja azt anél kül, hogy a mó do sí tást is el ne fo -
gadná.

En nek hi te lé ül alul írot tak, kor má nyuk ál tal erre kel lõ -
kép pen fel ha tal maz va, je len egyez ményt alá ír ták.

23890 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/178. szám



Ké szült Brüsszel ben, ezer ki lenc száz öt ven de cem ber ti -
zen ötö di kén (1950. de cem ber 15-én), an gol és fran cia
nyel ven, mind két szö veg egy aránt hi te les, egyet len ere de ti 
pél dány ban, amely Bel gi um Kor má nyá nak le vél tá rá ban
ke rült le tét be he lye zés re, és ame lyet min den egyes alá író
és csat la ko zó kor mány nak hi te les má so lat ként el jut tat.

FÜGGELÉK

A Tanács jogköre, kiváltságai és mentességei

I. Cikk

Meghatározások

I. fe je zet

Eb ben a füg ge lék ben:
(i) A III. Cikk cél ja i ra a „tu laj don és va gyon tár gyak”

ki fe je zés a Ta nács ál tal az alap ok mány ban le fek te tett fel -
adat kö rök elõ moz dí tá sá ra al kal ma zott alap tõ két és tu laj -
dont is ma gá ban fog lal ják;

(ii) Az V. Cikk cél ja i ra a „tag ál la mok kép vi se lõi” ki fe -
je zés ma gá ban fog lal ja az összes kép vi se lõt, he lyet te se ket, 
ta nács adó kat, tech ni kai szak ér tõ ket és a kül döt tek titká -
rait.

II. Cikk

Jogi személyiség

II. fe je zet

A Ta nács jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik. Ha tás kö ré be 
tar to zik:

a) szer zõ dé sek kö té se,
b) ingó és in gat lan tu laj do nok vá sár lá sa és azok fö löt ti

ren del ke zés,
c) jogi el já rá sok in dí tá sa.
Ezek ben az ügyek ben a Fõ tit kár a Ta nács ne vé ben

jár el.

III. Cikk

Tulajdon, alaptõke és vagyontárgyak

III. fe je zet

A Ta nács, an nak tu laj do na és va gyon tár gyai, bár hol és
bár ki nek a ke ze lé sé ben le gye nek is, min den fé le jogi el já -
rás alól men tes sé get él vez nek, ki vé ve, ha va la mely kü lön -
le ges eset ben ar ról ki fe je zet ten le mon da nak. Azon ban ez
úgy ér ten dõ, hogy a men tes ség rõl  való le mon dás nem ter -
jed ki sem mi lyen vég re haj tá si in téz ke dés re.

IV. fe je zet

A Ta nács he lyi sé gei sért he tet le nek.
A Ta nács tu laj do na és va gyon tár gyai, bár hol és bár ki -

nek a ke ze lé sé ben le gye nek is, men te sek az át ku ta tás tól, az 
igény be vé tel tõl, az el kob zás tól, a ki sa já tí tás tól, le gyen az
akár vég re haj tá si, ad mi niszt ra tív, jogi vagy tör vény -
hatósági in téz ke dés.

V. fe je zet

A Ta nács le vél tá rai és ál ta lá ban min den ah hoz tar to zó
vagy an nak ke ze lé sé ben levõ ok mány, bár hol is le gyen,
sért he tet len.

VI. fe je zet

Anél kül, hogy bár mi fé le pénz ügyi el len õr zés, rend sza -
bály vagy ha la dék kor lá toz ná:

a) a Ta nács bir to kol hat bár mi lyen va lu tát és a szám lá -
kat bár mi lyen va lu tá ban ve zet he ti;

b) a Ta nács sza ba don át utal hat ja alap tõ ké jét egyik or -
szág ból a má sik ba vagy bár me lyik or szá gon be lül és az ál -
ta la ke zelt bár mi lyen va lu tát bár mi lyen más va lu tá ra át -
vált hat ja.

VII. fe je zet

A Ta nács a fen ti VI. cso port ban le írt jo gai gya kor lá sa
so rán messze me nõ fi gyel met for dít bár mely tag já nak bár -
mi lyen el len ve té sé re és mind ad dig helyt ad ezek nek az el -
len ve té sek nek, amíg úgy véli, hogy azo kat a Ta nács ér de -
ke i nek csor bí tá sa nél kül meg le het ten ni.

VIII. fe je zet

A Ta nács va gyon tár gyai, be vé te le és más tu laj do na:
a) men tes min den egye nes adó alól; ezen azon ban azt

kell ér te ni, hogy a Ta nács nem igé nyel men tes sé get az
olyan adók alól, ame lyek  valójában köz szol gál ta tá si dí jak -
nak te kin ten dõk;

b) men tes a ki vi te li és be ho za ta li vá mok, ti lal mak és
kor lá to zá sok alól, olyan cik kek ese té ben, ame lye ket a Ta -
nács hi va ta los hasz ná la tá ra im por tál vagy ex por tál; ezen
azon ban az ér ten dõ, hogy az ilyen men tes ség gel im por tált
cik ke ket nem adja el ab ban az or szág ban, amely be be hoz -
za azo kat, ki vé ve az il le tõ or szág kor má nya ál tal en ge dé -
lye zett fel té te lek mel lett;

c) men tes min den fé le vám kö te le zett ség, ti la lom és kor -
lá to zás alól ki ad vá nya i nak im por tá lá sa és ex por tá lá sa te -
kin te té ben is.

IX. fe je zet

A Ta nács ál ta lá ban nem igé nyel men tes sé get a fo gyasz -
tá si adók, il let ve az ingó és in gat lan tu laj do nok el adá sá ra
ki ve tett adók alól, ame lyek egy ré szét te szik ki a fi ze ten dõ
ár nak, azon ban mi kor a Ta nács olyan tu laj do no kat vá sá rol
hi va ta los hasz ná lat ra, ame lyek re ilyen adó kat ve tet tek ki

2008/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23891



vagy amely re ilyen adók ki vet he tõk, a Ta nács tag jai, ami -
kor csak le het sé ges, meg fe le lõ ad mi niszt ra tív in téz ke dé se -
ket fog nak ten ni a díj vagy adó össze ge el en ge dé sé re vagy
meg té rí té sé re.

IV. Cikk

Közleményekre vonatkozó könnyítések

X. fe je zet

A Ta nács min den egyes tag ál lam te rü le tén hi va ta los
köz le mé nyei szá má ra ugyan olyan ked ve zõ bá nás mó dot
él vez, mint az il le tõ tag ál lam ban bár mely más kor mány,
be le ért ve ezek dip lo má ci ai ki ren delt sé gét is, az el sõd le -
ges sé gi sor rend re, a pos tai kül de mé nyek re, ká be lek re, táv -
ira tok ra, rá dió gra mok ra, te le fo nok ra, táv fel vé te lek re, és
más táv köz lé si esz kö zök re vo nat ko zó dí jak és adók ese té -
ben, és a saj tó nak, va la mint a rá di ó nak adott in for má ció
saj tó díj sza bá sá ban.

XI. fe je zet

A Ta nács hi va ta los le ve le zé se és más hi va ta los köz le -
mé nyei men te sek a cen zú ra alól.

Ezt azon ban nem sza bad úgy ér tel mez ni, hogy a Ta nács
ele ve ki zár ja azok nak a meg fe le lõ biz ton sá gi in téz ke dé sek 
az el fo ga dá sát, ame lye ket meg egye zés alap ján a Ta nács és
az il le tõ tag ál lam ha tá roz meg.

V. Cikk

A tagállamok képviselõi

XII. fe je zet

A Ta nács, az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság és a Ta nács
bi zott sá ga i nak ülé se in a tag ál la mok kép vi se lõi, mi a latt
fel ada tu kat gya ko rol ják és mi a latt a gyû lés szín he lyé re, il -
let ve on nan vissza utaz nak, a kö vet ke zõ ki vált sá go kat és
men tes sé ge ket él ve zik:

a) Men te sek a sze mé lyi le tar tóz ta tás vagy fog va tar tás
alól, va la mint sze mé lyi poggyá szuk le fog la lá sa alól, va la -
mint a hi va ta los mi nõ ség ben tett szó be li vagy írás be li ki je -
len té se ik és va la mennyi cse le ke de tük szem pont já ból, min -
den faj ta jogi el já rás alól men te sek;

b) Min den fé le irat és ok mány sért he tet len;
c) Jo guk ban áll kó dot hasz nál ni, il let ve ok má nyo kat

vagy le ve le ket fu tár ál tal vagy le pe csé telt zsák ban kéz hez
kap ni;

d) Ma guk és há zas tár suk men te sek a be ván dor lá si kor -
lá to zá sok vagy ide gen ren dé sze ti in téz ke dé sek alól mind -
azon ál lam ban, ame lyet fel ada tuk gya kor lá sa so rán meg lá -
to gat nak vagy ame lyen ke resz tül át utaz nak;

e) A va lu ta és pénz vál tá si kor lá to zá sok szem pont já ból
ugyan azo kat a ked vez mé nye ket él ve zik, mint a kül föl di

kor má nyok ide ig le ne sen hi va ta los ki kül de tés ben levõ
kép vi se lõi;

f) Sze mé lyi poggyá szuk szem pont já ból ugyan azo kat a
men tes sé ge ket és ked vez mé nye ket él ve zik, mint a ha son ló 
szin tû dip lo má ci ai kép vi se le tek tag jai.

XIII. fe je zet

Azért, hogy a Ta nács az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság és
a Ta nács bi zott sá ga i nak gyû lé se in a tag ál la mok kép vi se lõi 
szá má ra a tel jes szó lás sza bad ság és fel ada ta ik vég re haj tá -
sá ban a tel jes füg get len ség biz to sít va le gyen, a tag ál la mok
kép vi se lõ i nek a szó ban vagy írás ban tett ki je len té se ik, il -
let ve fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán vég zett min den cse le -
ke de tü kért fenn ál ló men tes sé gük az után is meg il le ti õket,
ha az ér de kelt sze mé lyek már nem fog lal koz nak ezek nek a
kö te les sé gek nek tel je sí té sé vel.

XIV. fe je zet

A ki vált sá gok és men tes sé gek a tag ál la mok kép vi se lõ i -
nek nem a sze mé lyes hasz ná ra szol gál nak, ha nem arra,
hogy le he tõ vé vál jon a Ta náccsal kap cso la tos fel ada ta ik
füg get len gya kor lá sa. Kö vet ke zés kép pen a tag ál lam nak
nem csak joga, ha nem kö te les sé ge is fel füg gesz te ni az
adott kép vi se lõ men tes sé gét bár mi lyen eset ben, ha a men -
tes sé ge a tag ál lam vé le mé nye sze rint a tör vény ér vé nye sü -
lé sét sér te né, il let ve ha azt fel le het füg gesz te ni anél kül,
hogy an nak a cél nak a sé rel mé vel jár na, ami ért a men tes sé -
get ere de ti leg lét re hoz ták.

XV. fe je zet

A XII. és XIII. cso port ki kö té sei nem al kal maz ha tók an -
nak az ál lam nak ha tó sá gai ese té ben, mely nek az adott sze -
mély az ál lam pol gá ra, vagy amely nek az adott sze mély a
kép vi se lõ je, vagy az volt a múlt ban.

VI. Cikk

A Tanács tisztviselõi

XVI. fe je zet

A Ta nács pon to san meg ha tá roz za azo kat a tiszt vi se lõi
ka te gó ri á kat, ame lyek re ez a Cikk vo nat ko zik. A Fõ tit kár
köz li a Ta nács tag ja i val az ezek ben a ka te gó ri ák ban sze -
rep lõ tiszt vi se lõk ne vét.

XVII. fe je zet

A Ta nács tiszt vi se lõi:
a) Szó ban vagy írás ban tett nyi lat ko za ta ik, va la mint hi -

va ta los mi nõ sé gük ben ha tás kö rük kor lá ta in be lül vég zett
min den fé le cse le ke de tük szem pont já ból men te sek a jogi
el já rá sok alól;

b) A Ta nács ál tal fi ze tett bé rek vagy tisz te let dí jak
szem pont já ból adó men te sek;
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c) Há zas tár suk kal és ál ta luk el tar tott ro ko na ik kal
együtt men te sek a be ván dor lá si kor lá to zá sok és az ide gen -
ren dé sze ti in téz ke dé sek alól;

d) A va lu ta be vál tá si ked vez mé nyek szem pont já ból
ugyan azok ban a ki vált sá gok ban ré sze sül nek, mint a ha -
son ló ran gú dip lo má ci ai kép vi se le tek tag jai;

e) Há zas tár suk kal és az ál ta luk el tar tott ro ko na ik kal
együtt a nem zet kö zi vál sá gok ide jén ugyan azok ban a ha -
za té ré si ked vez mé nyek ben ré sze sül nek, mint a ha son ló
ran gú dip lo má ci ai kép vi se le tek tag jai;

f) Jo guk ban áll bú to ra i kat és in gó sá ga i kat az il le tõ or -
szág ban tör té nõ elsõ le te le pe dés kor vám men te sen be vin ni, 
va la mint eze ket a bú to ro kat és in gó sá go kat meg bí za tá suk
le jár tá val ha zá juk ba vám men te sen vissza vin ni.

XVIII. fe je zet

A XVII. cso port ban rész le te zett ki vált sá go kon és men -
tes sé ge ken kí vül, a Ta nács Fõ tit ká rát, há zas tár sát, és hu -
szon egy éven alu li gyer me ke it a nem zet kö zi jog ér tel mé -
ben ugyan azok a ki vált sá gok, men tes sé gek és ked vez mé -
nyek il le tik, mint a dip lo má ci ai kép vi se le tek ve ze tõ it.

A Fõ tit kár he lyet tes ugyan azo kat a ki vált sá go kat, men -
tes sé ge ket és ked vez mé nye ket él ve zi, mint a ha son ló ran -
gú dip lo má ci ai kép vi se lõk.

XIX. fe je zet

A ki vált sá go kat és men tes sé ge ket ki zá ró lag a Ta nács ér -
de ké ben, és nem sa ját sze mé lyes elõ nyük re kap ják a tiszt -
vi se lõk. A Fõ tit kár nak joga és kö te les sé ge, hogy fel füg -
gessze bár me lyik tiszt vi se lõ men tes sé gét ab ban az eset -
ben, ha vé le mé nye sze rint a men tes ség sér te né a jog ér vé -
nye sü lé sét, és ha anél kül fel le het füg gesz te ni, hogy a Ta -
nács ér de ke it ká ro so dás érné. A Fõ tit kár ese té ben a Ta -
nács nak áll jo gá ban fel füg gesz te ni a men tes sé get.

VII. Cikk

A Tanács kirendeltségeiben dolgozó szakértõk

XX. fe je zet

A Ta nács szá má ra fel ada to kat vég zõ szak ér tõk (a VI.
Cikk ben tár gyalt tiszt vi se lõ kön kí vül) olyan ki vált sá gok -
kal, men tes sé gek kel és ked vez mé nyek kel ren del kez nek,
ame lyek szük sé ge sek ah hoz, hogy füg get le nül gya ko rol -
ják fel adat kö rü ket meg bí za tá suk ide je alatt, be le ért ve a
meg bí za tá sok kal kap cso la tos uta zá sok ra for dí tott idõt is.
Kü lö nö sen a kö vet ke zõ jo gok kal ren del kez nek:

a) Sze mé lyes le tar tóz ta tás vagy fog va tar tás és cso mag -
ja ik le fog la lá sa alól  való men tes ség;

b) Szó be li vagy írás be li nyi lat ko za ta ik, va la mint meg -
bí za tá suk so rán ha tás kö rük kor lá ta in be lül vég zett min -
den fé le cse le ke de tük szem pont já ból men te sek a jogi el já -
rá sok alól;

c) Az összes ok má nya ik és ira ta ik sért he tet le nek.

XXI. fe je zet

A ki vált sá go kat és men tes sé ge ket ki zá ró lag a Ta nács ér -
de ké ben kap ják a szak ér tõk, és nem sa ját sze mé lyes hasz -
nuk ra. A Fõ tit kár nak joga és kö te les sé ge, hogy fel füg -
gessze bár me lyik szak ér tõ men tes sé gét ab ban az eset ben,
ha a men tes ség sér te né a jog ér vé nye sü lé sét, és ha anél kül
fel le het füg gesz te ni, hogy a Ta nács ér de ke it ká ro so dás
érné.

VIII. Cikk

A kiváltságokkal  való visszaélés

XXII. fe je zet

A Ta nács, az Ál lan dó Tech ni kai Bi zott ság és a Ta nács
bi zott sá gai ülé se in a tag ál la mok kép vi se lõ it míg fel ada tu -
kat gya ko rol ják és a ta lál ko zó szín he lyé re  való uta zás és
vissza uta zás so rán, va la mint a XVI. és XX. cso port ba tar -
to zó tiszt vi se lõ ket a te rü le ti ha tó sá gok nem szó lít hat ják fel 
arra, hogy el hagy ják azt az or szá got, amely ben fel ada tu kat 
vég zik, olyan te vé keny ség  miatt, ame lyet hi va ta los mi nõ -
sé gük ben foly tat tak. Ab ban az eset ben azon ban, ha egy
ilyen sze mély hi va ta los te vé keny sé gét túl lép ve az zal, ab -
ban az or szág ban, ahol tar tóz ko dik, vissza él, az il le tõ or -
szág kor má nya ki uta sít hat ja, azon ban:

(i) A Ta nács tag ja i nak kép vi se lõi vagy azok a sze mé -
lyek, akik a XVIII. cso port ren del ke zé sei alap ján dip lo má -
ci ai men tes ség ben ré sze sül nek, nem kény sze rít he tõk más -
képp az or szág el ha gyá sá ra, mint az il le tõ or szág ba akk re -
di tált dip lo má ci ai ki kül dött re vo nat ko zó dip lo má ci ai el já -
rás út ján.

(ii) Olyan tiszt vi se lõ ese té ben, aki re a XVIII. cso port
ren del ke zé sei nem vo nat koz nak, csak az il le tõ or szág kül -
ügyminisztere jó vá ha gyá sá val le het a ki uta sí tást el ren del -
ni, és ezt a jó vá ha gyást csak a Ta nács Fõ tit ká rá val tör té nõ
meg be szé lés után le het meg ad ni, il let ve ha egy tiszt vi se lõ
el len ki uta sí tá si el já rást foly tat nak, a Ta nács Fõ tit ká rá nak
jo gá ban áll részt ven ni eb ben az el já rás ban, an nak a sze -
mély nek kép vi se le té ben, aki el len az el já rást in dí tot ták.

XXIII. fe je zet

A Fõ tit kár nak min den kor együtt kell mû köd nie a Ta -
nács tag ál la ma i nak meg fe le lõ ha tó sá ga i val, hogy meg -
könnyít se az igaz ság szol gál ta tást, biz to sít sa a rend õrségi
in téz ke dé sek be tar tá sát, és meg aka dá lyoz za a ki vált sá gok -
kal, men tes sé gek kel és ked vez mé nyek kel  való vissza élé -
se ket, amely jo go kat a je len füg ge lék so rol fel.

IX. Cikk

Vitarendezés

XXIV. fe je zet

A Ta nács in téz ke dé se ket tesz an nak ér de ké ben, hogy
meg fe le lõ mó don ren dez hes sék:
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a) Szer zõ dé sek bõl vagy más olyan ma gán ter mé sze tû
vi tá ból szár ma zó kér dé se ket, ame lyek ben a Ta nács az
egyik fél;

b) A Ta nács bár mely tiszt vi se lõ jé vel kap cso la tos vi tás
kér dé se ket, mely tiszt vi se lõ hi va ta los hely ze té nél fog va
men tes sé get él vez, ha a men tes sé get a XIX. és XXI. cso -
port ren del ke zé sei ér tel mé ben nem füg gesz tet ték fel.

X. Cikk

Kiegészítõ egyezmények

XXV. fe je zet

A Ta nács bár mely szer zõ dõ fél lel vagy szer zõ dõ fe lek -
kel ki egé szí tõ egyez mé nye ket köt het, ame lyek a je len füg -
ge lék cik ke it a szer zõ dõ fél vagy a szer zõ dõ fe lek ér de ké -
ben mó do sít ják.”

3.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Vám együtt mû kö dé si Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló,
Brüsszel ben, 1950. de cem ber 15-én meg kö tött nem zet kö -
zi Egyez mény mó do sí tá sa (a továb biak ban: Mó do sí tás)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

4.  § Az Or szág gyû lés a Mó do sí tást e tör vénnyel kihir -
deti.

5.  § A Mó do sí tás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„RECOMMENDATION OF CUSTOMS
CO-OPERATION COUNCIL CONCERNING
THE AMENDMENT OF THE CONVENTION

ESTABLISHING A CUSTOMS CO-OPERATION
COUNCIL

The Cus toms Co-ope rat ion Co un cil,
re cog ni zing the inc re a singly sig ni fi cant role pla y ed by

Cus toms or Eco no mic Un ions in world af fa irs, and
par ti cu larly in matt ers per ta i ning to tra de,

no ting that cer ta in Cus toms or Eco no mic Un ions are
ac ti ve par ti ci pants in the work of the Or ga ni za ti on,

ack now led ging the le gi ti ma te de si re of one Cus toms or
Eco no mic Un ion to pla ce this par ti ci pa ti on on a for mal
fo o ting by be co ming a Mem ber of the Or ga ni za ti on, and
the pos si bi lity that ot hers may wish to do so in the fut ure,

be a ring in mind that in or der for a Cus toms or Eco no mic 
Un ion to be co me a Mem ber, an amend ment must be made
to the Con ven ti on es ta bi lis hing a Cus toms Co-ope rat ion
Co un cil,

be a ring in mind also the pro vi si ons of Ar tic le XX of the
Con ven ti on es tab lis hing a Cus toms Co-ope rat ion Co un cil, 
con cer ning the amend ment of that Con ven ti on,

re com mends to all Cont rac ting Par ti es to the
Con ven ti on es tab lis hing a Cus toms Co-ope rat ion Co un cil, 
the fol lo wing amend ments to that Con ven ti on:

Amend Ar tic le VIII (a) of the Con ven ti on to read as
fol lows:

Article VIII

(a) With the ex cep ti on of Cus toms or Eco no mic Un ion
Mem bers, for which the Co un cil shall make spe ci fic
pro vi si ons, each Mem ber of the Co un cil shall have one
vote ex cept that a Mem ber shall not have a vote on any
qu es ti on re lat ing to the in terp re ta ti on, app li ca ti on or any of 
the Con ven ti ons ref fe red to in Ar tic le III (d) which is in
for ce and which does not apply to that Mem ber.

In sert a new sub-pa rag raph (d) in Ar tic le XVIII of the
Con ven ti on, wich will then read as fol lows:

Article XVIII

(a) The Go vern ment of any Sta te which is not a
sig na to ry to the pre sent Con ven ti on may ac ce de the re to as
from 1 Ap ril, 1951.

(b) Inst ru ments of ac ces si on shall be de po si ted with the 
Bel gi an Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs, which shall no ti fy all
sig na to ry and ac ce ding Go vern ments and the Sec re ta ry
Ge ne ral of each such de po sit.

(c) The pre sent Con ven ti on shall come into for ce for
any ac ce ding Go vern ment on the de po sit of its inst ru ment
of ac ces si on, but not be fo re it co mes into for ce in
ac cor dan ce with pa rag raph (a) of Ar tic le XVII.

(d) Any Cus toms or Eco no mic Un ion may be co me, in
ac cor dan ce with pa rag raphs (a), (b) and (c) abo ve, a
Cont rac ting Party to this Con ven ti on. Any re qu est from a
Cus toms or Eco no mic Un ion to be co me a Cont rac ting
Party shall first be sub mit ted to the Co un cil for app ro val.
For the pur po ses of this Con ven ti on, „Cus toms or
Eco no mic Un ion” me ans a Un ion cons ti tu ted by, and
com po sed of, Sta tes which has com pe ten ce to adopt its
own re gu lat ions that are bin ding on tho se Sta tes in res pect
of matt ers go ver ned by this Con ven ti on, and has
com pe ten ce to de ci de, in ac cor dan ce with its in ter nal
pro ce du res, to ac ce de to thic Con ven ti on.

Re qu ests Cont rac ting Par ti es to the Con ven ti on
es tab lis hing a Cus toms Co-ope rat ion Co un cil wich ac cept
this Re com men da ti on to no ti fy the Bel gi an Mi nist ry or
Fo re ign Af fa irs, in wri ting, of the ir ac cep tan ce.”

„A VÁMEGYÜTTMÛKÖDÉSI TANÁCS AJÁNLÁSA
A VÁMEGYÜTTMÛKÖDÉSI TANÁCSOT

LÉTREHOZÓ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

A Vám együtt mû kö dé si Ta nács,
fel is mer ve a Vám- vagy Gaz da sá gi Uni ók vi lág ban ját -

szott egy re je len té ke nyebb sze re pét, kü lö nö sen a ke res ke -
de lem mel kap cso la tos ügyek ben,
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fi gye lem mel arra, hogy az egyes Vám- vagy Gaz da sá gi
Uni ók a Szer ve zet mun ká já nak ak tív részt ve või,

el is mer ve egyes Vám- vagy Gaz da sá gi Uni ók jo gos igé -
nyét arra vo nat ko zó an, hogy e rész vé tel hi va ta los alap ra
he lyez tes sék az ál tal, hogy a Szer ve zet Tag ja i vá vál nak, il -
let ve el is mer ve má sok eset le ges jö võ be li ha son ló igé nyét,

tud ván, hogy az egyes Vám- és Gaz da sá gi Uni ók Tag gá
vá lá sá hoz a Vám együtt mû kö dé si Ta ná csot lét re ho zó
Egyez mény mó do sí tá sa szük sé ges,

is mer vén a Vám együtt mû kö dé si Ta ná csot Lét re ho zó
Egyez mény XX. Cik ké nek ren del ke zé se it is az Egyez -
mény mó do sí tá sát il le tõ en,

aján lást ad a Vám együtt mû kö dé si Ta ná csot Lét re ho zó
Egyez mény min den Szer zõ dõ Fe lé nek ama Egyez mény
kö vet ke zõ kép pe ni mó do sí tá sá hoz:

Az Egyezmény VIII. (a) Cikkének a következõre történõ
módosítása:

VIII. Cikk

a) A Vám- vagy Gaz da sá gi Unió Ta go kat ki vé ve, me -
lyek re vo nat ko zó an a Ta nács spe ci á lis ren del ke zé se ket
hoz, a Ta nács min den Tag ja egy sza va zat tal ren del ke zik,
ki vé ve, hogy egy Tag nak a III. (d) Cikk ben utalt bár me -
lyik, ha tály ban lévõ és rá nem vo nat ko zó Egyez mény ér -
tel me zé sé hez, al kal ma zá sá hoz vagy mó do sí tá sá hoz kap -
cso ló dó sem mi fé le kér dés ben nin csen sza va za ti joga.

Új al-bekezdés (d) beillesztése az Egyezmény 
XVIII. Cikkébe, amely ezek után a következõképpen

szólna:

XVIII. Cikk

a) Bár mely más ál lam kor má nya, amely a je len egyez -
ményt nem írta alá, 1951. áp ri lis 1-jé tõl csat la koz hat
 hozzá.

b) A csat la ko zá si ok má nyo kat a bel ga Kül ügy mi nisz té -
ri um ban kell le tét be he lyez ni, amely az alá író és csat la ko -
zó kor má nyo kat, va la mint a Fõ tit kárt min den egyes le tét be 
he lye zés rõl ér te sí ti.

c) Bár mely csat la ko zó kor mány szá má ra je len Egyez -
mény a csat la ko zá si ok mány le tét be he lye zé se kor, leg ko -
ráb ban azon ban a XVII. Cikk a) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tály ba lé pés idõ pont já ban lép ha tály ba.

d) Bár mely Vám- vagy Gaz da sá gi Unió, a fen ti a), b) és 
c) be kez dé sek ér tel mé ben ezen Egyez mény Szer zõ dõ Fe -
lé vé vál hat. Egy Vám- vagy Gaz da sá gi Unió Szer zõ dõ Fél -
lé vá lá sá ra vo nat ko zó bár mi lyen ké rel mét elõ ször a Ta -
nács nak kell jó vá ha gyás ra elõ ter jesz te nie. Ezen Egyez -
mény cél ja i ra vo nat ko zó an a „Vám- vagy Gaz da sá gi
Unió” olyan Ál la mok ál tal al ko tott és Ál la mok ból álló
Uni ót je len t, amely ha tás kö re alap ján ezen Egyez mény ál -

tal sza bá lyo zott ügyek ben, az adott Ál la mok ban kö te le zõ
ér vé nyû, sa ját sza bá lyo zást hoz hat meg, il let ve sa ját bel sõ
el já rá sa i val össz hang ban ezen Egyez mény hez  való csat la -
ko zás ról dön te ni jo go sult.

Kéri a Vám együtt mû kö dé si Ta ná csot Lét re ho zó Egyez -
mény azon Szer zõ dõ Fe le it, me lyek egyet ér te nek ez zel az
Aján lás sal, hogy an nak el fo ga dá sá ról írás ban ér te sít sék
Bel gi um Kül ügy mi nisz té ri u mát.”

6.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 4–5.  §-a az Egyez mény XX. cikk c) pont -
já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Mó do sí tás, il let ve e tör vény 4–5.  §-a ha tály ba lé -
pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
– an nak is mert té vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az Egyez mény nek a Mó do sí tás sal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt, hi te les szö ve gét és an nak ma gyar nyel vû
hi va ta los for dí tá sát a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

7.  § Ha tá lyát vesz ti a Vám együtt mû kö dé si Ta nács lét re -
ho zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 1950. de cem ber 15-én
 megkötött nem zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1969. évi 2. tör vényerejû ren de let.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi LXXXIX.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán 
Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás

elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók

területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Azer baj dzsán Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl
és az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve -
de lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, 2008. feb -
ru ár 18. nap ján alá írt Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.
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2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö -
ve ge a kö vet ke zõ:

„EGYEZMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG

KORMÁNYA KÖZÖTT A KETTÕS ADÓZTATÁS
ELKERÜLÉSÉRÕL ÉS AZ ADÓZTATÁS

KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL
A JÖVEDELEM- ÉS A VAGYONADÓK TERÜLETÉN

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Azer baj dzsán
Köz tár sa ság Kor má nya, at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy
Egyez ményt kös se nek a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és
az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de -
lem- és a va gyon adók te rü le tén, és hogy kap cso la tu kat
 továbbfejlesszék és elõ moz dít sák,

az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

1. Cikk

Személyi hatály

Ez az Egyez mény azok ra a sze mé lyek re ter jed ki, akik
az egyik vagy mind két Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ -
sé gû ek.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya alá tartozó adók

1. Ez az Egyez mény azok ra a jö ve de lem- és va gyon -
adók ra ter jed ki, ame lye ket az egyik Szer zõ dõ Ál lam vagy
an nak köz igaz ga tá si te rü le ti al egy sé gei vagy he lyi ha tó sá -
gai vet nek ki, a be sze dés mód já ra  való te kin tet nél kül.

2. Jö ve de lem- és va gyon adók nak te kin ten dõk mind -
azok az adók, ame lye ket a tel jes jö ve de lem vagy tel jes va -
gyon, il let ve a jö ve de lem vagy va gyon ré szei után vet nek
ki, be le ért ve az ingó vagy in gat lan va gyon el ide ge ní té sé -
bõl szár ma zó nye re ség utá ni adó kat, a vál lal ko zá sok ál tal
fi ze tett bé rek és fi ze té sek tel jes össze ge utá ni adó kat, va la -
mint a tõke ér ték nö ve ke dé sé nek adó ját.

3. Azok a je len leg lé te zõ adók, ame lyek re az Egyez -
mény kü lö nö sen ki ter jed:

a) az Azer baj dzsán Köz tár sa ság ese té ben:
(i) a jogi sze mé lyek nye re sé ge utá ni adó;
(ii) a ter mé sze tes sze mé lyek jö ve de lem adó ja;
(iii) a va gyon adó; és
(iv) a föld adó

(a továb biak ban: „azer baj dzsá ni adó”);

b) a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben:
(i) a sze mé lyi jö ve de lem adó;
(ii) a tár sa sá gi adó;
(iii) a kü lön adó;
(iv) a te lek adó; és
(v) az épít mény adó

(a továb biak ban: „ma gyar adó”).

4. Az Egyez mény ki ter jed min den olyan azo nos vagy
lé nye gét te kint ve ha son ló adó ra is, ame lyet az Egyez mény
alá írá sa után a je len leg lé te zõ adók mel lett vagy azok he -
lyett ve zet nek be. A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai
ér te sí te ni fog ják egy mást a vo nat ko zó adó jog sza bá lya ik -
ban vég re haj tott bár mely lé nye ges vál to zás ról.

3. Cikk

Általános meghatározások

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban, ha a szö veg össze -
füg gés mást nem kí ván:

a) az „Azer baj dzsán” ki fe je zés az Azer baj dzsán Köz -
tár sa ság te rü le tét je len ti, be le ért ve az Azer baj dzsán Köz -
tár sa ság hoz tar to zó Kasz pi-ten ger (tó) öve ze tet, az Azer -
baj dzsán Köz tár sa ság fe let ti lég te ret, ame lyen be lül az
Azer baj dzsán Köz tár sa ság szu ve rén jo ga it és jog ha tó sá gát 
al kal maz zák az al ta laj, a ten ger fe nék és a ter mé sze ti kin -
csek te kin te té ben, va la mint bár mely más te rü le tet, amely
a nem zet kö zi jog gal és az Azer baj dzsán Köz tár sa ság jog -
sza bá lya i val össz hang ban ke rült vagy ez után ke rül het
meg ha tá ro zás ra;

b) a „Ma gyar or szág” ki fe je zés a Ma gyar Köz tár sa sá got 
és föld raj zi ér te lem ben hasz nál va a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tét je len ti;

c) az „egyik Szer zõ dõ Ál lam”, „a Szer zõ dõ Ál la mok
egyi ke” és a „má sik Szer zõ dõ Ál lam” ki fe je zés Magyar -
országot vagy Azer baj dzsánt je len ti a szö veg össze füg gés -
nek meg fele lõen;

d) a „sze mély” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja a ter mé sze -
tes sze mélyt, a tár sa sá got és bár mely más sze mé lyi egye sü -
lést;

e) a „tár sa ság” ki fe je zés bár mely jogi sze mélyt vagy
egyéb olyan jog alanyt je len t, amely az adóz ta tás szem -
pont já ból a jogi sze mé lyek kel azo nos mó don ke ze len dõ;

f) az „egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa” és „a má sik
Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa” ki fe je zé sek az egyik Szer -
zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély, il let ve a má sik 
Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély ál tal foly -
ta tott vál lal ko zást je len tik;

g) a „nem zet kö zi for ga lom” ki fe je zés az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal üze mel te tett hajó vagy légi jár -
mû igény be vé te lé vel vég zett bár mi lyen szál lí tást je len t,
ki vé ve, ha a ha jót vagy légi jár mû vet ki zá ró lag a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ he lyek kö zött üze mel te tik;
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h) az „ille té kes ha tó ság” ki fe je zés a kö vet ke zõt je len ti:
(i) Azer baj dzsán ese té ben az Adó ügyi Mi nisz té ri u -

mot és a Pénz ügy mi nisz té ri u mot;
(ii) Ma gyar or szág ese té ben a pénz ügy mi nisz tert

vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jét;
i) az „ál lam pol gár” ki fe je zés a kö vet ke zõt je len ti:

(i) bár mely ter mé sze tes sze mélyt, aki az egyik Szer -
zõ dõ Ál lam ál lam pol gár sá gá val ren del ke zik;

(ii) bár mely jogi sze mélyt, sze mély egye sí tõ társa -
ságot, egye sü lést vagy egyéb olyan jog alanyt,
amely ezt a jog ál lá sát az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban ha tá lyos jog sza bá lyok ból nye ri.

2. Az Egyez mény nek az egyik Szer zõ dõ Ál lam ál tal
bár mely idõ pont ban tör té nõ al kal ma zá sá nál az Egyez -
mény ben meg ha tá ro zás nél kül sze rep lõ ki fe je zé sek nek
– ha a szö veg össze füg gés mást nem kí ván – olyan je len té -
sük van, mint amit en nek az ál lam nak a jog sza bá lya i ban az 
adott idõ pont ban je len te nek azok ra az adók ra vonatko -
zóan, ame lyek re az Egyez mény al kal ma zást nyer, en nek
az ál lam nak az adó jog sza bá lya i ban fog lalt meg ha tá ro zá -
sok az irány adók en nek az ál lam nak az egyéb jogszabá -
lyaiban fog lalt meg ha tá ro zá sok kal szem ben.

4. Cikk

Belföldi illetõségû személy

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban az „egyik Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély” ki fe je zés olyan
sze mélyt je len t, aki en nek a Szer zõ dõ Ál lam nak a jog sza -
bá lyai sze rint la kó he lye, szék he lye, üz let ve ze té si he lye,
be jegy zé si he lye vagy bár mely más ha son ló is mérv alap -
ján adó kö te les, be le ért ve az ál la mot és an nak bár mely köz -
igaz ga tá si te rü le ti al egy sé gét vagy he lyi ha tó sá gát. Ez a ki -
fe je zés azon ban nem fog lal ja ma gá ban azo kat a sze mé lye -
ket, akik eb ben az ál lam ban ki zá ró lag az eb ben az ál lam -
ban lévõ for rá sok ból szár ma zó jö ve de lem vagy az ott lévõ
va gyon alap ján adó kö te le sek.

2. Amennyi ben egy ter mé sze tes sze mély az 1. be kez -
dés ren del ke zé sei ér tel mé ben mind két Szer zõ dõ Ál lam ban 
bel föl di il le tõ sé gû, hely ze tét az aláb bi ak sze rint kell meg -
ha tá roz ni:

a) csak ab ban az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di il le tõ sé -
gû nek, amely ben ál lan dó la kó hellyel ren del ke zik;
amennyi ben mind két ál lam ban ren del ke zik ál lan dó la kó -
hellyel, csak ab ban az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di il le tõ -
sé gû nek, amellyel sze mé lyi és gaz da sá gi kap cso la tai szo -
ro sab bak (a lét ér de kek köz pont ja);

b) amennyi ben nem ha tá roz ha tó meg, hogy me lyik
 államban van lét ér de ke i nek a köz pont ja, vagy ha egyik ál -
lam ban sem ren del ke zik ál lan dó la kó hellyel, csak ab ban
az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely ben
szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van;

c) amennyi ben mind két ál lam ban van szo ká sos tar tóz -
ko dá si he lye, vagy egyik ben sincs, csak ab ban az ál lam ban 
te kin ten dõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely nek ál lam pol gá ra;

d) amennyi ben mind két Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra,
vagy egyi ké sem, a Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai
köl csö nös egyet ér tés sel ren de zik a kér dést.

3. Amennyi ben az 1. be kez dés ren del ke zé sei ér tel mé -
ben va la mely nem ter mé sze tes sze mély mind két Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, csak ab ban az ál lam ban
 tekintendõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely ben be jegy zés re
ke rült.

5. Cikk

Telephely

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban a „te lep hely” ki fe je -
zés olyan ál lan dó üz le ti he lyet je len t, ame lyen ke resz tül a
vál lal ko zás üz le ti te vé keny sé gét egész ben vagy rész ben
ki fej ti.

2. A „te lep hely” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen:
a) az üz let ve ze tés he lyét;
b) a fi ók te le pet;
c) az iro dát;
d) a gyár te le pet;
e) a mû helyt;
f) a be ren de zést, épít ményt vagy ha jót vagy bár mely

más he lyet, ame lyet ter mé sze ti kin csek fel tá rá sá ra hasz -
nál nak;

g) a bá nyát, az olaj- és a föld gáz ku tat, a kõ fej tõt és a
ter mé sze ti kin csek ki ak ná zá sá ra szol gá ló bár mely más te -
le pet.

3. A „te lep hely” ki fe je zést úgy kell te kin te ni, hogy az
ugyan csak ma gá ban fog lal ja:

a) az épí té si te rü le tet, az épít ke zé si vagy be sze re lé si
mun ká la tot, vagy az ezek kel össze füg gõ fel ügye le ti te vé -
keny sé ge ket, de csak ak kor, ha az ilyen te rü let, mun ká lat
vagy te vé keny ség 12 (ti zen két) hó nap nál to vább tart;

b) az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal mun ka -
vál la lói vagy ilyen cél ra al kal ma zott más al kal ma zot tai út -
ján nyúj tott szol gál ta tást, be le ért ve a ta nács adói szol gál ta -
tást, de csak ha az (ugyan azon vagy össze füg gõ mun ká la -
ton vég zett) ilyen jel le gû te vé keny sé ge ket a má sik Szer -
zõdõ Ál lam ban bár mely 12 (ti zen két) hó na pos idõ tar ta -
mon be lül egy foly tá ban vagy meg sza kí tá sok kal össze sen
6 (hat) hó nap nál hosszabb idõ sza kon ke resz tül foly tat ják.

4. E cikk elõ zõ ren del ke zé se i re te kin tet nél kül nem
 minõsül „te lep hely nek”:

a) lé te sít mé nyek hasz ná la ta ki zá ró lag a vál lal ko zás
 javainak vagy áru i nak rak tá ro zá sa, ki ál lí tá sa vagy ki szol -
gál ta tá sa cél já ra;
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b) kész le tek tar tá sa a vál lal ko zás ja va i ból vagy áru i ból
ki zá ró lag rak tá ro zás, ki ál lí tás vagy ki szol gál ta tás cél já ra;

c) kész le tek tar tá sa a vál lal ko zás ja va i ból vagy áru i ból
ki zá ró lag ab ból a cél ból, hogy azo kat egy má sik vál lal ko -
zás fel dol goz za;

d) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa ki zá ró lag arra a cél ra,
hogy a vál lal ko zás ré szé re ja va kat vagy áru kat vá sá rol ja -
nak vagy in for má ci ó kat sze rez ze nek;

e) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa ki zá ró lag arra a cél ra,
hogy a vál lal ko zás ré szé re bár mi lyen más elõ ké szí tõ vagy
ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get foly tas sa nak;

f) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa ki zá ró lag arra a cél ra,
hogy az a)–e) pon tok ban em lí tett te vé keny sé gek bár mely
kom bi ná ci ó ját vé gez ze, fel té ve, hogy az ál lan dó üz le ti
hely nek az ilyen kom bi ná ci ó ból szár ma zó tel jes te vé keny -
sé ge elõ ké szí tõ vagy ki se gí tõ jel le gû.

5. Te kin tet nél kül az 1. és 2. be kez dé sek ren del ke zé se i -
re, ha egy sze mély – ki vé ve a füg get len kép vi se lõt, aki re a
7. be kez dés ren del ke zé se al kal ma zan dó – egy vál lal ko zás
szá má ra te vé keny ke dik és az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban
meg ha tal ma zá sa van, amellyel ott rend sze re sen él, arra,
hogy a vál lal ko zás ne vé ben szer zõ dé se ket kös sön, úgy ez
a vál lal ko zás te lep hellyel bí ró nak te kin ten dõ eb ben az ál -
lam ban min den olyan te vé keny ség te kin te té ben, ame lyet
ez a sze mély a vál lal ko zás ré szé re ki fejt, ki vé ve, ha az
ilyen sze mély te vé keny sé ge a 4. be kez dés ben em lí tett
 tevékenységekre kor lá to zó dik, ame lyek, ha azo kat egy
 állandó üz le ti he lyen ke resz tül fej te nék ki, az em lí tett be -
kez dés ren del ke zé sei ér tel mé ben nem ten nék ezt az ál lan -
dó üz le ti he lyet te lep hellyé.

6. Te kin tet nél kül e cikk elõ zõ ren del ke zé se i re, az
egyik Szer zõ dõ Ál lam biz to sí tó vál lal ko zá sa, a vi szont biz -
to sí tás ki vé te lé vel, úgy te kin ten dõ, hogy te lep hellyel ren -
del ke zik a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, ha egy sze mély ál tal
– ki vé ve a füg get len kép vi se lõt, aki re a 7. be kez dés ren del -
ke zé se al kal ma zan dó – a má sik ál lam te rü le tén biz to sí tá si
dí jat szed vagy koc ká za tot biz to sít.

7. Egy vál lal ko zást nem le het úgy te kin te ni, mint ha an -
nak az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban te lep he lye len ne csu pán
azért, mert te vé keny sé gét eb ben az ál lam ban al kusz, bi zo -
má nyos vagy más füg get len kép vi se lõ út ján fej ti ki, fel té -
ve, hogy ezek a sze mé lyek ren des üz le ti te vé keny sé gük
ke re té ben jár nak el.

8. Az a tény, hogy az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl -
di il le tõ sé gû tár sa ság olyan tár sa sá got el len õriz, vagy
olyan tár sa ság el len õr zé se alatt áll, amely a má sik Szer -
zõdõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, vagy üz le ti te vé keny -
sé get fejt ki eb ben a má sik ál lam ban (akár te lep hely út ján,
akár más mó don), ön ma gá ban még nem te szi egyik tár sa -
sá got sem a má sik te lep he lyé vé.

6. Cikk

Ingatlan vagyonból származó jövedelem

1. Az a jö ve de lem, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély a má sik Szer zõ dõ Ál lam -
ban fek võ in gat lan va gyon ból sze rez (be le ért ve a me zõ -
gaz da ság ból és az er dõ gaz dál ko dás ból szár ma zó jö ve del -
met), meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az „in gat lan va gyon” ki fe je zés nek olyan je len té se
van, amit an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak jog sza bá lyai sze rint
je len t, ame lyik ben a szó ban for gó va gyon fek szik. Ez a ki -
fe je zés min den eset ben ma gá ban fog lal ja az in gat lan va -
gyon tar to zé ká nak mi nõ sü lõ va gyont, az ál lat ál lo mányt és
a me zõ gaz da ság ban és az er dõ gaz dál ko dás ban hasz ná la -
tos be ren de zé se ket, azo kat a jo go kat, ame lyek re a föld tu -
laj don ra vo nat ko zó ma gán jo gi ren del ke zé sek nyer nek al -
kal ma zást, az in gat lan va gyon ha szon él ve ze ti jo gát, va la -
mint az ás vány le lõ he lyek, for rá sok és más ter mé sze ti erõ -
for rá sok ki ter me lé sé nek vagy ki ter me lé si jo gá nak el len ér -
té ke ként járó vál to zó vagy ál lan dó ki fi ze té sek hez  való
 jogot; ha jók és légi jár mû vek nem te kin ten dõk in gat lan va -
gyon nak.

3. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei in gat lan va gyon köz -
vet len hasz ná la tá ból, bér be adá sá ból vagy hasz no sí tá sá nak 
bár mely más for má já ból szár ma zó jö ve de lem re is al kal -
ma zan dók.

4. Az 1. és 3. be kez dés ren del ke zé sei a vál lal ko zás in -
gat lan va gyo ná ból szár ma zó jö ve de lem re és a sza bad fog -
lal ko zás foly ta tá sá ra szol gá ló in gat lan va gyon ból szár ma -
zó jö ve de lem re is al kal ma zan dók.

7. Cikk

Vállalkozási nyereség

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak nye re sé -
ge csak eb ben az ál lam ban adóz tat ha tó, ki vé ve, ha a vál lal -
ko zás a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban egy ott lévõ te lep hely
út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki. Amennyi ben a vál lal ko -
zás ily mó don fejt ki üz le ti te vé keny sé get, a vál lal ko zás
nye re sé ge meg adóz tat ha tó a má sik ál lam ban, de csak
olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben az en nek a te lep hely -
nek tud ha tó be.

2. A 3. be kez dés ren del ke zé se i nek fenn tar tá sá val, ha az 
egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa a má sik Szer zõ dõ Ál -
lam ban egy ott lévõ te lep he lye út ján üz le ti te vé keny sé get
fejt ki, ak kor mind két Szer zõ dõ Ál lam ban azt a nye re sé get
kell en nek a te lep hely nek be tud ni, ame lyet ak kor ér het ne
el, ha ön ál ló és el kü lö nült vál lal ko zás ként azo nos vagy ha -
son ló te vé keny sé get vé gez ne azo nos vagy ha son ló fel té te -
lek mel lett, és tel je sen füg get len ként tar ta na fenn üz le ti
kap cso la tot az zal a vál lal ko zás sal, amely nek te lep he lye.
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3. A te lep hely nye re sé gé nek meg ál la pí tá sá nál le von ha -
tók a te lep hely  miatt fel me rült költ sé gek, be le ért ve az így
fel me rült üz let ve ze té si és ál ta lá nos ügy vi te li költ sé ge ket,
füg get le nül at tól, hogy ab ban az ál lam ban me rül tek-e fel,
ahol a te lep hely ta lál ha tó, vagy más hol.

4. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban a te lep -
hely nek be tud ha tó nye re sé get a vál lal ko zás tel jes nye re sé -
gé nek a kü lön bö zõ rész egy sé gek kö zöt ti ará nyos meg osz -
tá sa alap ján szok ták meg ál la pí ta ni, úgy a 2. be kez dés nem
zár ja ki, hogy ez a Szer zõ dõ Ál lam a meg adóz ta tan dó nye -
re sé get a szo ká sos ará nyos meg osz tás alap ján ál la pít sa
meg; az al kal ma zott ará nyos meg osz tá si mód szer nek
azon ban olyan nak kell len nie, hogy az ered mény össz -
hang ban le gyen az e cikk ben fog lalt el vek kel.

5. Nem tud ha tó be nye re ség a te lep hely nek csu pán
azért, mert a te lep hely ja va kat vagy áru kat vá sá rol a vál lal -
ko zás nak.

6. Az elõ zõ be kez dé sek al kal ma zá sá ban a te lep hely nek 
be tud ha tó nye re sé get év rõl évre azo nos mó don kell meg ál -
la pí ta ni, ha csak elég sé ges és ala pos ok nincs az el len ke zõ -
jé re.

7. Amennyi ben a nye re ség olyan jö ve de lem té te le ket
tar tal maz, ame lyek kel a je len Egyez mény más cik kei kü -
lön fog lal koz nak, úgy azok nak a cik kek nek a ren del ke zé -
se it e cikk ren del ke zé sei nem érin tik.

8. Cikk

Nemzetközi szállítás

1. Az a nye re ség, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam
vál lal ko zá sa ha jók vagy légi jár mû vek nem zet kö zi for ga -
lom ban tör té nõ üze mel te té sé bõl sze rez, csak eb ben a Szer -
zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó.

2. E cikk al kal ma zá sá ban, a ha jók vagy légi jár mû vek
nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ üze mel te té sé bõl szár ma -
zó nye re ség ugyan csak ma gá ban fog lal ja:

a) a ha jók nak vagy légi jár mû vek nek nem zet kö zi for -
ga lom ban sze mély zet nél kü li, ese ten ként tör té nõ bér le té -
bõl szár ma zó nye re sé get;

b) a kon té ne rek (be le ért ve a kon té ne rek szál lí tá sá ra
szol gá ló után fu tó kat és más kap cso ló dó fel sze re lést) nem -
zet kö zi for ga lom ban tör té nõ hasz ná la tá ból, kar ban tar tá sá -
ból vagy bér le té bõl szár ma zó nye re sé get, ha az ilyen jel le -
gû te vé keny ség ki egé szí tõ vagy eset le ges a ha jók vagy
légi jár mû vek nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ üze mel te -
té sé hez ké pest.

3. Az 1. és 2. be kez dé sek ren del ke zé sei al kal ma zan dók 
azok ra a nye re sé gek re is, ame lyek va la mely po ol ban, kö -

zös üze mel te tés ben vagy nem zet kö zi üze mel te té sû szer ve -
zet ben  való rész vé tel bõl szár maz nak.

9. Cikk

Kapcsolt vállalkozások

1. Amennyi ben
a) az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa köz vet le nül

vagy köz vet ve a má sik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak
ve ze té sé ben, el len õr zé sé ben vagy tõ ké jé ben ré sze se dik,
vagy

b) ugyan azok a sze mé lyek köz vet le nül vagy köz vet ve
az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak és a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak ve ze té sé ben, el len õr zé sé ben
vagy tõ ké jé ben ré sze sed nek,
és bár me lyik eset ben a két vál lal ko zás egy más kö zöt ti ke -
res ke del mi vagy pénz ügyi kap cso la ta i ban olyan fel té te -
lek ben ál la po dik meg vagy olyan fel té te le ket szab, ame -
lyek el tér nek azok tól, ame lyek ben füg get len vál lal ko zá -
sok egy más sal meg ál la pod ná nak, úgy az a nye re ség, ame -
lyet a vál lal ko zá sok egyi ke e fel té te lek nél kül el ért vol na,
de e fel té te lek  miatt nem ért el, be szá mít ha tó en nek a vál -
lal ko zás nak a nye re sé gé be, és meg fele lõen megadóztat -
ható.

2. Ha az egyik Szer zõ dõ Ál lam ezen ál lam va la mely
vál lal ko zá sá nak a nye re sé gé hez olyan nye re sé get szá mít
hoz zá – és adóz tat meg en nek meg fele lõen –, ame lyet a
má sik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nál meg adóz tat tak
 ebben a má sik ál lam ban, és az így hoz zá szá mí tott nye re ség 
olyan nye re ség, ame lyet az el sõ ként em lí tett ál lam vál lal -
ko zá sa ért vol na el, ha a két vál lal ko zás olyan fel té te lek ben 
ál la po dott vol na meg, mint ame lyek ben füg get len vál lal -
ko zá sok egy más sal meg ál la pod ná nak, úgy ez a má sik ál -
lam meg fele lõen ki iga zít ja az ilyen nye re ség re ott ki ve tett
adó össze gét. Az ilyen ki iga zí tás meg ál la pí tá sá nál kel lõ en
figye lembe kell ven ni je len Egyez mény egyéb ren del ke zé -
se it, és a Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai szük ség
ese tén egyez tet nek egy más sal.

10. Cikk

Osztalék

1. Az osz ta lék, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban
bel föl di il le tõ sé gû tár sa ság a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban
bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek fi zet, meg adóz tat ha tó
 ebben a má sik ál lam ban.

2. Mind azon ál tal ez az osz ta lék ab ban a Szer zõ dõ
 Államban is meg adóz tat ha tó, amely ben az osz ta lé kot fi ze -
tõ tár sa ság bel föl di il le tõ sé gû, és an nak az ál lam nak a jog -
sza bá lyai sze rint, ha azon ban az osz ta lék ha szon hú zó ja a
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má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély, az
így meg ál la pí tott adó nem ha lad hat ja meg az osz ta lék
 bruttó össze gé nek 8 (nyolc) szá za lé kát.

E be kez dés ren del ke zé sei nem érin tik a tár sa ság adóz ta -
tá sát azon nye re ség után, amely bõl az osz ta lé kot fi ze tik.

A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai köl csö nös
egyet ér tés sel ren de zik e kor lá to zá sok al kal ma zá si mód ját.

3. E cikk al kal ma zá sá ban az „osz ta lék” ki fe je zés rész -
vé nyek bõl, ala pí tói rész vé nyek bõl vagy más nye re ség bõl
 való ré sze se dést biz to sí tó jo gok ból – ki vé ve a hi tel kö ve te -
lé se ket – szár ma zó jö ve del met, va la mint olyan egyéb tár -
sa sá gi jo gok ból szár ma zó jö ve del met je len t, ame lyet an -
nak az ál lam nak a jog sza bá lyai, amely ben a nye re sé get fel -
osz tó tár sa ság bel föl di il le tõ sé gû, a rész vé nyek bõl szár ma -
zó jö ve de lem mel azo nos adóz ta tá si el bá nás alá vet nek.

4. Az 1. és 2. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan -
dók, ha az osz ta lék nak egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di
il le tõ sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban,
amely ben az osz ta lé kot fi ze tõ tár sa ság bel föl di il le tõ sé gû,
egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki,
vagy egy ott lévõ ál lan dó bá zis ról ab ban a má sik ál lam ban
sza bad fog lal ko zást foly tat, és az ér de kelt ség, amely re te -
kin tet tel az osz ta lé kot fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep -
hely hez vagy eh hez az ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik. Eb -
ben az eset ben, az eset tõl füg gõ en, a 7. vagy a 14. cikk ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

5. Ha az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
tár sa ság nye re sé get vagy jö ve del met él vez a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ból, úgy ez a má sik ál lam nem adóz tat hat ja
meg a tár sa ság ál tal ki fi ze tett osz ta lé kot, ki vé ve, ha az osz -
ta lé kot eb ben a má sik ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély nek fi ze tik, vagy ha az ér de kelt ség, amely re te kin tet -
tel az osz ta lé kot fi ze tik, tény le ge sen a má sik ál lam ban
lévõ te lep hely hez vagy ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik, sem 
pe dig a tár sa ság fel nem osz tott nye re sé gét nem ter hel he ti
a tár sa ság fel nem osz tott nye re sé ge után ki ve tett adó val,
még ak kor sem, ha a ki fi ze tett osz ta lék vagy a fel nem osz -
tott nye re ség egész ben vagy rész ben eb ben a má sik ál lam -
ban ke let ke zõ nye re ség bõl vagy jö ve de lem bõl áll.

11. Cikk

Kamat

1. A ka mat, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban ke let -
ke zik, és ame lyet a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély nek fi zet nek, meg adóz tat ha tó eb ben a má -
sik ál lam ban.

2. Mind azon ál tal ez a ka mat ab ban a Szer zõ dõ Ál lam -
ban is meg adóz tat ha tó, amely ben ke let ke zik, és en nek az
ál lam nak a jog sza bá lyai sze rint, ha azon ban a ka mat ha -

szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû 
sze mély, az így meg ál la pí tott adó nem ha lad hat ja meg a
ka mat brut tó össze gé nek 8 (nyolc) szá za lé kát.

3. Te kin tet nél kül a 2. be kez dés ren del ke zé se i re, az
olyan ka mat, amely a Szer zõ dõ Ál la mok egyi ké bõl szár -
ma zik és ame lyet a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban olyan bel -
föl di il le tõ sé gû sze mély nek fi zet nek, aki an nak ha szon hú -
zó ja, csak eb ben a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó,
ha a kö vet ke zõ fel té te lek va la me lyi ke tel je sül:

(i) a ka mat fi ze tõ je vagy ked vez mé nye zett je az egyik
Szer zõ dõ Ál lam Kor má nya, köz tes tü le te, köz igaz ga tá si te -
rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga vagy az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam Köz pon ti Bank ja;

(ii) a ka ma tot olyan köl csön te kin te té ben fi ze tik, ame -
lyet an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak a Kor má nya ha gyott jóvá, 
ame lyik ben a ka ma tot fi ze tõ sze mély bel föl di il le tõ sé gû;

(iii) a ka ma tot olyan köl csön te kin te té ben fi ze tik, ame -
lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam Kor má nya, az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam Köz pon ti Bank ja, vagy az egyik Szer zõ dõ Ál lam 
Kor má nya ál tal tel jes mér ték ben tu laj don olt vagy el len õr -
zött kép vi se let vagy szer ve zet (be le ért ve a pénz in té ze tet)
nyúj tott, ha gyott jóvá, ga ran tált vagy biz to sí tott.

4. E cikk al kal ma zá sá ban a „ka mat” ki fe je zés min den -
faj ta kö ve te lés bõl szár ma zó jö ve del met je len t, akár van
jel zá log gal biz to sít va, akár nem, és akár ad jo got az adós
nye re sé gé bõl  való ré sze se dés re, akár nem, és ma gá ban
fog lal ja kü lö nö sen az ál la mi ér ték pa pí rok ból szár ma zó jö -
ve del met, a köt vé nyek bõl és az adós ság le ve lek bõl szár ma -
zó jö ve del met, be le ért ve az ilyen ér ték pa pí rok hoz, köt vé -
nyek hez vagy adós ság le ve lek hez kap cso ló dó pré mi u mo -
kat és dí ja kat, de nem fog lal ja ma gá ban a 10. cikk ben em lí -
tett jö ve del met. E cikk al kal ma zá sá ban a ké se del mes fi ze -
tés utá ni bün te tõ ter hek nem te kin ten dõk ka mat nak.

5. A ka mat ak kor te kin ten dõ az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ból szár ma zó nak, ha a ka ma tot fi ze tõ sze mély eb ben az ál -
lam ban bel föl di il le tõ sé gû. Ha azon ban a ka ma tot fi ze tõ
sze mély nek, füg get le nül at tól, hogy az egyik Szer zõ dõ
 Államban bel föl di il le tõ sé gû-e vagy sem, az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam ban olyan te lep he lye vagy ál lan dó bá zi sa van,
amellyel kap cso lat ban a tar to zás, amely után a ka ma tot
 fizetik, fel me rült és ezt a ka ma tot ez a te lep hely vagy ez az
ál lan dó bá zis vi se li, úgy az ilyen ka mat ab ból az ál lam ból
szár ma zó nak te kin ten dõ, amely ben a te lep hely vagy ál lan -
dó bá zis van.

6. Az 1. és 2. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan -
dók, ha a ka mat egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ -
sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, amely ben 
a ka mat ke let ke zik, egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti te vé -
keny sé get foly tat, vagy egy ott lévõ ál lan dó bá zis ról ab ban 
a má sik ál lam ban sza bad fog lal ko zást foly tat, és a kö ve te -
lés, amely után a ka ma tot fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te -
lep hely hez vagy eh hez az ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik.
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Eb ben az eset ben, az eset tõl füg gõ en, a 7. vagy a 14. cikk
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

7. Ha a ka ma tot fi ze tõ sze mély és a ha szon hú zó kö zöt ti, 
vagy ket te jük és egy har ma dik sze mély kö zöt ti kü lön le ges
kap cso lat  miatt a ka mat össze ge ah hoz a kö ve te lés hez
 viszonyítva, amely után fi ze tik, meg ha lad ja azt az össze -
get, amely ben a ka ma tot fi ze tõ sze mély és a ha szon hú zó
ilyen kap cso lat hi á nyá ban meg ál la pod tak vol na, úgy
e cikk ren del ke zé se it csak az utóbb em lí tett összeg re kell
al kal maz ni. Eb ben az eset ben a ki fi ze tett több let összeg
mind két Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze rint meg adóz tat -
ha tó ma rad, az Egyez mény egyéb ren del ke zé se i nek kel lõ
figye lembe véte lével.

12. Cikk

Jogdíj

1. A jog díj, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban ke let -
ke zik, és ame lyet a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély nek fi zet nek, meg adóz tat ha tó eb ben a má -
sik ál lam ban.

2. Mind azon ál tal ez a jog díj ab ban a Szer zõ dõ Ál lam -
ban is meg adóz tat ha tó, amely ben ke let ke zik, és en nek az
ál lam nak a jog sza bá lyai sze rint, ha azon ban a jog díj ha -
szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû 
sze mély, az így meg ál la pí tott adó nem ha lad hat ja meg a
jog díj brut tó össze gé nek 8 (nyolc) szá za lé kát.

3. E cikk al kal ma zá sá ban a „jog díj” ki fe je zés bár mely
olyan jel le gû ki fi ze tést je len t, ame lyet iro dal mi, mû vé sze ti 
vagy tu do má nyos mû vek (ide ért ve a film al ko tást) szer zõi
jo gá nak, szá mí tó gé pes prog ram nak, bár mi lyen sza ba da -
lom nak, véd jegy nek, for ma ter ve zé si vagy más min tá nak,
terv nek, tit kos for mu lá nak vagy el já rás nak hasz no sí tá sá ért 
vagy hasz no sí tá si jo gá ért, va la mint ipar i, ke res ke del mi
vagy tu do má nyos ta pasz ta la tok ra vo nat ko zó informá -
cióért el len ér ték ként kap nak.

4. A jog díj ak kor te kin ten dõ az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ból szár ma zó nak, ha a jog dí jat fi ze tõ sze mély ezen ál lam -
ban bel föl di il le tõ sé gû. Ha azon ban a jog dí jat fi ze tõ sze -
mély nek, füg get le nül at tól, hogy az egyik Szer zõ dõ
 Államban bel föl di il le tõ sé gû-e vagy sem, az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam ban olyan te lep he lye vagy ál lan dó bá zi sa van,
amellyel kap cso lat ban a jog díj fi ze té si kö te le zett ség fel me -
rült és ezt a jog dí jat ez a te lep hely vagy ez az ál lan dó bá zis
vi se li, úgy az ilyen jog díj ab ból az ál lam ból szár ma zó nak
te kin ten dõ, amely ben a te lep hely vagy ál lan dó bá zis van.

5. Az 1. és 2. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan -
dók, ha a jog díj egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ -
sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, amely ben 

a jog díj ke let ke zik, egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti te vé -
keny sé get foly tat, vagy egy ott lévõ ál lan dó bá zis ról ab ban 
a má sik ál lam ban sza bad fog lal ko zást foly tat, és a jog vagy 
va gyo ni ér ték, amely után a jog dí jat fi ze tik, tény le ge sen
eh hez a te lep hely hez vagy eh hez az ál lan dó bá zis hoz kap -
cso ló dik. Eb ben az eset ben, az eset tõl füg gõ en, a 7. vagy
a 14. cikk ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

6. Ha a jog dí jat fi ze tõ sze mély és a ha szon hú zó, vagy
ket te jük és egy har ma dik sze mély kö zöt ti kü lön le ges kap -
cso lat  miatt a jog díj össze ge azon hasz no sí tás hoz, jog hoz
vagy in for má ci ó hoz mér ten, ami ért fi ze tik, meg ha lad ja azt 
az össze get, amely ben a jog dí jat fi ze tõ sze mély és a ha -
szon hú zó ilyen kap cso lat hi á nyá ban meg ál la po dott vol na,
úgy e cikk ren del ke zé se it csak az utóbb em lí tett összeg re
kell al kal maz ni. Eb ben az eset ben a ki fi ze tett több let -
összeg mind két Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze rint meg -
adóz tat ha tó ma rad, az Egyez mény egyéb ren del ke zé se i -
nek kel lõ figye lembe véte lével.

13. Cikk

Elidegenítésbõl származó nyereség

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély nek a 6. cikk ben meg ha tá ro zott és a má sik Szer zõ dõ
Ál lam ban fek võ in gat lan va gyo na el ide ge ní té sé bõl szár -
ma zó nye re sé ge meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély nek az olyan tár sa ság rész vé nye i nek vagy egyéb tár -
sa sá gi jo ga i nak el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re sé ge,
amely nek esz kö zei köz vet le nül vagy köz vet ve több mint
50 szá za lék ban a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ in gat lan
va gyon ból áll nak, meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam -
ban.

3. A nye re ség, amely olyan ingó va gyon el ide ge ní té sé -
bõl szár ma zik, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá -
sa má sik Szer zõ dõ Ál lam ban levõ te lep he lye üz le ti va gyo -
ná nak ré sze, vagy amely egy olyan ál lan dó bá zis hoz kap -
cso ló dik, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély nek a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban sza bad
fog lal ko zás foly ta tá sa cél já ból ren del ke zés re áll, be le ért ve 
az ilyen te lep hely nek (ön ma gá ban vagy az egész vál lal ko -
zás sal együtt tör té nõ) vagy az ilyen ál lan dó bá zis nak el ide -
ge ní té sé bõl el ért nye re sé get, meg adóz tat ha tó eb ben a má -
sik ál lam ban.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal nem zet -
kö zi for ga lom ban üze mel te tett ha jók vagy légi jár mû vek,
vagy az ilyen ha jók vagy légi jár mû vek üze mel te té sét szol -
gá ló ingó va gyon el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re ség
csak eb ben az ál lam ban adóz tat ha tó.
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5. Az 1., 2., 3. és 4. be kez dé sek ben nem em lí tett bár -
mely va gyon el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re ség csak
 abban a Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó, amely ben az
 elidegenítõ bel föl di il le tõ sé gû.

14. Cikk

Szabad foglalkozás

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély sza bad fog lal ko zás ból vagy más ön ál ló te vé keny sé -
gek bõl szár ma zó jö ve del me csak eb ben az ál lam ban adóz -
tat ha tó, ki vé ve a kö vet ke zõ ese tek ben, ami kor az ilyen jö -
ve de lem a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban is meg adóz tat ha tó:

a) ha a sze mély nek te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz a má sik 
Szer zõ dõ Ál lam ban rend sze re sen ál lan dó bá zis áll ren del -
ke zé sé re; eb ben az eset ben a jö ve de lem bõl csak annyi
adóz tat ha tó eb ben a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, amennyi
en nek az ál lan dó bá zis nak tud ha tó be; vagy

b) ha a sze mély tar tóz ko dá sa a má sik Szer zõ dõ Ál lam -
ban az adott nap tá ri év ben kez dõ dõ vagy vég zõ dõ bár mely 
ti zen két hó na pos idõ tar ta mon be lül egy foly tá ban vagy
meg sza kí tá sok kal el éri vagy meg ha lad ja össze sen a
183 na pos idõ sza kot; eb ben az eset ben a jö ve de lem bõl
csak annyi adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban, amennyi
az ab ban a má sik ál lam ban foly ta tott te vé keny sé gé bõl
szár ma zik.

2. A „sza bad fog lal ko zás” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja
kü lö nö sen az ön ál ló an ki fej tett tu do má nyos, iro dal mi, mû -
vé sze ti, ne ve lé si vagy ok ta tá si te vé keny sé get, to váb bá az
or vo sok, jo gá szok, mér nö kök, épí té szek, fog or vo sok,
köny ve lõk és könyv vizs gá lók ön ál ló te vé keny sé gét.

15. Cikk

Munkaviszonyból származó jövedelem

1. A 16., 18. és 19. cik kek ren del ke zé se i nek fenn tar tá -
sá val a fi ze tés, a bér és más ha son ló dí ja zás, ame lyet az
egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély
mun ka vi szony ra te kin tet tel kap, csak eb ben az ál lam ban
adóz tat ha tó, ki vé ve, ha a mun kát a má sik Szer zõ dõ Ál lam -
ban vég zik. Amennyi ben a mun kát ott vég zik, úgy az ezért
ka pott dí ja zás meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Te kin tet nél kül az 1. be kez dés ren del ke zé se i re, az a
dí ja zás, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban gya ko rolt
mun ka vi szony ra te kin tet tel kap, csak az el sõ ként em lí tett
ál lam ban adóz tat ha tó, ha:

a) a ked vez mé nye zett a má sik ál lam ban nem tartóz -
kodik egy foly tá ban vagy meg sza kí tá sok kal össze sen
183 nap nál hosszabb idõ sza kot az adott nap tá ri év ben kez -

dõ dõ vagy vég zõ dõ bár mely ti zen két hó na pos idõ tar ta mon 
be lül, és

b) a dí ja zást olyan mun ka adó fi ze ti, vagy azt olyan
mun ka adó ne vé ben fi ze tik, aki nem bel föl di il le tõ sé gû a
má sik ál lam ban, és

c) a dí ja zást nem a mun ka adó nak a má sik ál lam ban
lévõ te lep he lye vagy ál lan dó bá zi sa vi se li.

3. Te kin tet nél kül e cikk elõ zõ ren del ke zé se i re, az
egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal a nem zet kö zi for -
ga lom ban üze mel te tett hajó vagy légi jár mû fe dél ze tén
vég zett mun ká ért ka pott dí ja zás meg adóz tat ha tó eb ben az
ál lam ban.

16. Cikk

Igazgatók tiszteletdíja

Az igaz ga tói tisz te let díj és más ha son ló ki fi ze tés, ame -
lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû tár sa -
ság igaz ga tó ta ná csá nak vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak vagy 
más ha son ló szer vé nek tag ja ként kap, meg adóz tat ha tó
 ebben a má sik ál lam ban.

17. Cikk

Mûvészek és sportolók

1. Te kin tet nél kül a 14. és a 15. cik kek ren del ke zé se i re,
az a jö ve de lem, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel -
föl di il le tõ sé gû sze mély elõ adó mû vész ként, mint szín pa di, 
re vü-, film-, rá dió- vagy te le ví zi ós mû vész vagy ze ne mû -
vész, vagy spor to ló ként él vez a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban
ilyen mi nõ sé gé ben ki fej tett sze mé lyes te vé keny sé gé bõl,
meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Amennyi ben egy elõ adó mû vész vagy egy spor to ló
ál tal ilyen mi nõ sé gé ben ki fej tett sze mé lyes te vé keny sé gé -
bõl szár ma zó jö ve de lem nem az elõ adó mû vész nél vagy
spor to ló nál ma gá nál, ha nem egy má sik sze mély nél je lent -
ke zik, úgy ez a jö ve de lem, te kin tet nél kül a 7., 14. és
15. cik kek ren del ke zé se i re, meg adóz tat ha tó ab ban a Szer -
zõ dõ Ál lam ban, amely ben az elõ adó mû vész vagy a spor -
toló a te vé keny sé gét ki fej ti.

3. Te kin tet nél kül e cikk 1. és 2. be kez dé sé nek ren del -
ke zé se i re, az e cikk ben em lí tett jö ve de lem men tes az adó
alól ab ban a Szer zõ dõ Ál lam ban, ame lyik ben a mû vész
vagy a spor to ló te vé keny sé gét ki fej ti, fel té ve, hogy ezen
te vé keny sé get je len tõs rész ben en nek az ál lam nak vagy a
má sik ál lam nak a köz alap ja i ból tá mo gat ják vagy a te vé -
keny sé get a Szer zõ dõ Ál la mok kö zöt ti kul tu rá lis egyez -
mény vagy meg ál la po dás alap ján vég zik. Eb ben az eset -

23902 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/178. szám



ben a jö ve de lem csak ab ban a Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat -
ha tó, ame lyik ben a mû vész nek vagy a spor to ló nak il le tõ -
sé ge van.

18. Cikk

Nyugdíjak

A nyug díj és más ha son ló té rí tés, amely az egyik Szer -
zõ dõ Ál lam ban ke let ke zik, és ame lyet a má sik Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek ko ráb bi mun ka -
vég zés re te kin tet tel fi zet nek, csak az el sõ ként em lí tett ál -
lam ban adóz tat ha tó.

19. Cikk

Közszolgálat

1. a) A fi ze té sek, bé rek és más ha son ló dí ja zá sok, ame -
lye ket az egyik Szer zõ dõ Ál lam vagy an nak köz igaz ga tá si
te rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga fi zet ter mé sze tes
sze mély nek az ezen ál lam nak, al egy ség nek vagy ha tó ság -
nak tel je sí tett szol gá la tért, csak eb ben az ál lam ban adóz -
tat ha tók.

b) Ezen fi ze té sek, bé rek és más ha son ló dí ja zá sok
azon ban csak a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tók,
ha a szol gá la tot eb ben a má sik ál lam ban tel je sí tet ték, és a
ter mé sze tes sze mély eb ben az ál lam ban olyan bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély, aki:

(i) en nek az ál lam nak az ál lam pol gá ra; vagy
(ii) nem ki zá ró lag a szol gá lat tel je sí té se cél já ból vált

eb ben az ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze méllyé.

2. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vagy an nak köz igaz ga tá si
te rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga ál tal foly ta tott üz le ti 
te vé keny ség gel kap cso la to san tel je sí tett szol gá la tért fi ze -
tett fi ze té sek re, bé rek re és más ha son ló dí ja zá sok ra a
15., 16. és 17. cik kek ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

20. Cikk

Tanulók

Azok a ki fi ze té sek, ame lye ket olyan ta nu lók, ipar i és
ke res ke del mi ta nu lók vagy gya kor no kok kap nak el lá tá -
suk ra, ta nul má nyi vagy kép zé si cé lok ra, akik köz vet le nül
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ba  való uta zás elõtt a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû ek vol tak, vagy je len leg
is azok, és akik az el sõ ként em lí tett ál lam ban ki zá ró lag ta -
nul má nyi vagy kép zé si cél ból tar tóz kod nak, nem adóz tat -
ha tók meg eb ben az ál lam ban, amennyi ben az ilyen ki fi ze -
té sek ezen az ál la mon kí vü li for rás ból szár maz nak.

21. Cikk

Egyéb jövedelem

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély jö ve del mé nek az Egyez mény elõ zõ cik ke i ben nem
tár gyalt ré szei, bár hol is ke let kez nek, csak eb ben az ál lam -
ban adóz tat ha tók.

2. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan dók a
6. cikk 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in gat lan va gyon ból 
szár ma zó jö ve del men kí vü li jö ve de lem re, ha az ilyen jö ve -
de lem nek az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
ked vez mé nye zett je a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban egy ott
levõ te lep hely út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki, vagy egy
ott lévõ ál lan dó bá zis ról ab ban a má sik ál lam ban sza bad
fog lal ko zást foly tat, és a jog vagy va gyo ni ér ték, amely re
te kin tet tel a jö ve del met fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep -
hely hez vagy eh hez az ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik. Eb -
ben az eset ben, az eset tõl füg gõ en, a 7. vagy a 14. cikk ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

22. Cikk

Vagyon

1. A 6. cikk ben em lí tett olyan in gat lan va gyon, amely
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély
tu laj do nát ké pe zi és a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban fek szik,
meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az ingó va gyon, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam
vál lal ko zá sá nak a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ te lep he -
lye üz le ti va gyo ná nak ré szét ké pe zi, vagy amely egy olyan 
ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik, amely az egyik Szer zõ dõ
Ál lam bel föl di il le tõ sé gû sze mé lye szá má ra a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ban sza bad fog lal ko zás foly ta tá sa cél já ból ren -
del ke zés re áll, meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

3. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal a nem -
zet kö zi for ga lom ban üze mel te tett ha jók ból vagy légi jár -
mû vek bõl álló va gyon, és az ilyen ha jók vagy légi jár mû -
vek üze mel te té sé re szol gá ló ingó va gyon csak eb ben az ál -
lam ban adóz tat ha tó.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély min den más va gyon ré sze csak eb ben az ál lam ban
adóz tat ha tó.

23. Cikk

A kettõs adóztatás elkerülése

1. Azer baj dzsán ban a ket tõs adóz ta tást a kö vet ke zõ
mó don kell el ke rül ni:
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Amennyi ben az Azer baj dzsán ban bel föl di il le tõ sé gû
sze mély olyan jö ve del met él vez, vagy olyan va gyo na van,
amely ezen Egyez mény ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat -
ha tó Ma gyar or szá gon, az ilyen sze mély ál tal erre a jö ve de -
lem re vagy va gyon ra te kin tet tel Ma gyar or szá gon fi ze tett
adót le kell von ni ab ból az adó ból, ame lyet et tõl a sze mély -
tõl az ilyen jö ve de lem re vagy va gyon ra te kin tet tel Azer -
baj dzsán ban szed tek be. Az így le vont összeg azon ban
nem ha lad hat ja meg azt az adó össze get, ame lyet Azer baj -
dzsán jog sza bá lyai és adó sza bá lyai sze rint az ilyen jö ve de -
lem re vagy va gyon ra ki szá mí tot tak.

2. Ma gyar or szá gon a ket tõs adóz ta tást a kö vet ke zõ mó -
don kell el ke rül ni:

a) Amennyi ben a Ma gyar or szá gon bel föl di il le tõ sé gû
sze mély olyan jö ve del met él vez, vagy olyan va gyo na van,
amely ezen Egyez mény ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat -
ha tó Azer baj dzsán ban, Ma gyar or szág a b) pont ban és a
3. be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek fenn tar tá sá val men -
te sí ti az ilyen jö ve del met vagy va gyont az adó alól.

b) Amennyi ben a Ma gyar or szá gon bel föl di il le tõ sé gû
sze mély olyan jö ve de lem té te le ket él vez, ame lyek a 10.,
11. és 12. cik kek ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat ha tók
Azer baj dzsán ban, Ma gyar or szág meg en ge di az ilyen bel -
föl di il le tõ sé gû sze mély jö ve del mét ter he lõ adó ból azon
összeg le vo ná sát, amely meg egye zik az Azer baj dzsán ban
meg fi ze tett adó val. Az így le vont összeg azon ban nem
 haladhatja meg a le vo nás elõtt szá mí tott adó nak azt a
 részét, amely az Azer baj dzsán ból szár ma zó ilyen jö ve de -
lem té te lek re esik.

3. Amennyi ben az Egyez mény bár mely ren del ke zé se
sze rint va la mely, az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il -
le tõ sé gû sze mély ál tal él ve zett jö ve de lem, vagy a tu laj do -
nát ké pe zõ va gyon men te sül az adó alól eb ben az ál lam -
ban, ez az ál lam mind azon ál tal en nek a bel föl di il le tõ sé gû
sze mély nek a töb bi jö ve del me vagy va gyo na utá ni adó ki -
szá mí tá sá nál figye lembe ve he ti a men te sí tett jö ve del met
vagy va gyont.

24. Cikk

Egyenlõ elbánás

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá rai nem vet he -
tõk a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban olyan adóz ta tás, vagy az -
zal össze füg gõ kö te le zett ség alá, amely más vagy ter he -
sebb, mint az az adóz ta tás vagy az zal össze füg gõ kö te le -
zett ség, amely nek e má sik ál lam ál lam pol gá rai azo nos kö -
rül mé nyek kö zött – kü lö nös te kin tet tel a bel föl di il le tõ ség -
re – alá van nak vagy alá le het nek vet ve. Ez a ren del ke zés,
te kin tet nél kül az 1. cikk ren del ke zé se i re, azok ra a sze mé -
lyek re is al kal ma zan dó, akik nem bel föl di il le tõ sé gû ek az
egyik vagy mind két Szer zõ dõ Ál lam ban.

2. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
hon ta lan sze mé lyek egyik Szer zõ dõ Ál lam ban sem vet he -
tõk olyan adóz ta tás vagy az zal össze füg gõ kö te le zett ség
alá, amely más vagy ter he sebb, mint az az adóz ta tás vagy
az zal össze füg gõ kö te le zett ség, amely nek az adott ál lam
ál lam pol gá rai azo nos kö rül mé nyek kö zött – kü lö nös te -
kin tet tel a bel föl di il le tõ ség re – alá van nak vagy alá le het -
nek vet ve.

3. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ te lep he lyét eb ben a má sik ál lam -
ban nem le het ked ve zõt le nebb adóz ta tás alá vet ni, mint en -
nek a má sik ál lam nak azo nos te vé keny sé get foly ta tó vál -
lal ko zá sa it. Ez a ren del ke zés nem ér tel me zen dõ ak ként,
mint ha az egyik Szer zõ dõ Ál la mot arra kö te lez né, hogy a
má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mé lyek -
nek a pol gá ri jog ál lás vagy csa lá di kö te le zett sé gek alap ján
adó zá si cél ból olyan sze mé lyi ked vez mé nye ket, men tes sé -
ge ket és le vo ná so kat nyújt son, ame lye ket a sa ját bel föl di
il le tõ sé gû sze mé lye i nek nyújt.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek fi ze tett 
ka mat, jog díj és más ki fi ze té sek az ilyen vál lal ko zás adó -
kö te les nye re sé gé nek meg ál la pí tá sá nál ugyan olyan fel té -
te lek mel lett von ha tók le, mint ha azo kat az el sõ ként em lí -
tett ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély ré szé re fi zet ték
vol na, ki vé ve, ha a 9. cikk 1. be kez dé sé nek, a 11. cikk
7. be kez dé sé nek vagy a 12. cikk 6. be kez dé sé nek ren del -
ke zé sei al kal ma zan dók. Ha son ló kép pen az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban
bel föl di il le tõ sé gû sze méllyel szem ben fenn ál ló tar to zá sai
az ilyen vál lal ko zás adó kö te les va gyo ná nak meg ál la pí tá -
sá nál ugyan olyan fel té te lek mel lett von ha tók le, mint ha
azok az el sõ ként em lí tett ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
méllyel szem ben áll tak vol na fenn.

5. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam olyan vál lal ko zá sai, ame -
lyek nek tõ ké je tel je sen vagy rész ben, köz vet le nül vagy
köz vet ve a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
egy vagy több sze mély tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt 
van, nem vet he tõk az el sõ ként em lí tett Szer zõ dõ Ál lam ban 
olyan adóz ta tás vagy az zal össze füg gõ kö te le zett ség alá,
amely ter he sebb, mint az az adóz ta tás és az zal össze füg gõ
kö te le zett ség, amely nek az el sõ ként em lí tett ál lam más ha -
son ló vál lal ko zá sai alá van nak vagy alá le het nek vet ve.

6. E cikk ren del ke zé sei, te kin tet nél kül a 2. cikk ren del -
ke zé se i re, bár mi lyen faj tá jú és meg ne ve zé sû adó ra al kal -
ma zan dók.

25. Cikk

Kölcsönös egyeztetési eljárás

1. Ha egy sze mély vé le mé nye sze rint az egyik vagy
mind két Szer zõ dõ Ál lam in téz ke dé sei rá néz ve olyan
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adóz ta tás hoz ve zet nek vagy fog nak ve zet ni, amely nem fe -
le l meg ezen Egyez mény ren del ke zé se i nek, úgy ezek nek
az ál la mok nak a bel sõ jog sza bá lyai ál tal biz to sí tott jog or -
vos la ti le he tõ sé gek tõl füg get le nül, ügyét elõ ter jeszt he ti
an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak az ille té kes ha tó sá gá hoz,
amely ben bel föl di il le tõ sé gû, vagy ha ügye a 24. cikk
1. be kez dé se alá tar to zik, an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak az
ille té kes ha tó sá gá hoz, amely nek ál lam pol gá ra. Az ügyet
az Egyez mény ren del ke zé se i nek meg nem fe le lõ adóz ta -
tás hoz ve ze tõ in téz ke dés re vo nat ko zó elsõ ér te sí tést kö ve -
tõ há rom éven be lül kell elõ ter jesz te ni.

2. Az ille té kes ha tó ság, amennyi ben a ki fo gást meg ala -
po zott nak ta lál ja, és ön ma ga nem ké pes ki elé gí tõ meg ol -
dást ta lál ni, tö re ked ni fog arra, hogy az ügyet a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ille té kes ha tó sá gá val együtt köl csö nös egyet -
ér tés sel ren dez ze az zal a cél lal, hogy el ke rül jék az olyan
adóz ta tást, amely nem áll össz hang ban az Egyez ménnyel.
Az így lét re jött meg ál la po dást a Szer zõ dõ Ál la mok bel sõ
jog sza bá lya i ban elõ írt ha tár idõk tõl füg get le nül vég re kell
haj ta ni.

3. A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai tö re ked ni
fog nak arra, hogy az Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy al -
kal ma zá sá val kap cso la tos ne héz sé ge ket vagy két sé ge ket
köl csö nös egyet ér tés sel old ják fel. Kö zös ta nács ko zá so kat 
tart hat nak an nak ér de ké ben, hogy olyan ese tek ben is el ke -
rül jék a ket tõs adóz ta tást, ame lyek rõl az Egyez mény nem
ren del ke zik.

4. A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai köz vet le nül
érint kez het nek egy más sal, be le ért ve egy sa ját ma guk ból
vagy kép vi se lõ ik bõl álló kö zös bi zott sá got, ab ból a cél ból, 
hogy az elõ zõ be kez dé sek ér tel mé ben egyet ér tés re jus sa -
nak.

26. Cikk

Információcsere

1. A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá gai tá jé koz tat ni
fog ják egy mást a je len Egyez mény ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá hoz, vagy a Szer zõ dõ Ál la mok vagy azok köz -
igaz ga tá si te rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga ál tal ki -
ve tett, bár mi lyen faj tá jú vagy meg ne ve zé sû adó ra vo nat -
ko zó bel sõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó ról, amennyi ben az ezek alap ján  való 
adóz ta tás nem el len té tes az Egyez ménnyel. Az in for má -
ció cse rét az 1. és a 2. cikk nem kor lá toz za. A Szer zõ dõ Ál -
lam ál tal így ka pott bár mely in for má ci ót ugyan úgy ti tok -
ként kell ke zel nie, mint az en nek az ál lam nak a sa ját bel sõ
jog sza bá lyai alap ján meg szer zett in for má ci ó kat és csak
olyan sze mé lyek vagy ha tó sá gok (be le ért ve a bí ró sá go kat
és a köz igaz ga tá si szer ve ket) ré szé re sza bad fel fed nie,
ame lyek az elsõ mon dat ban em lí tett adók meg ál la pí tá sá val 

vagy be sze dé sé vel, ezek ér vé nye sí té sé vel és a vo nat ko zó
pe res el já rás sal, vagy az ezek kel az adók kal kap cso la tos
jog or vos lat el bí rá lá sá val fog lal koz nak. Ezek a sze mé lyek
vagy ha tó sá gok az in for má ci ót csak ilyen cé lok ra hasz nál -
hat ják fel. Nyil vá nos bí ró sá gi tár gya lá so kon vagy bí ró sá gi 
ha tá ro za tok ban az in for má ci ót nyil vá nos ság ra hoz hat ják.

2. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei sem mi lyen eset ben
sem ér tel mez he tõk úgy, mint ha va la me lyik Szer zõ dõ Ál la -
mot arra kö te lez nék, hogy:

a) az egyik vagy a má sik Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lya i -
tól vagy ál lam igaz ga tá si gya kor la tá tól el té rõ ál lam igaz ga -
tá si in téz ke dést hoz zon;

b) olyan in for má ci ót nyújt son, amely az egyik vagy
má sik Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze rint, vagy az ál -
lam igaz ga tás szo ká sos rend jé ben nem sze rez he tõ be;

c) olyan in for má ci ót nyújt son, amely bár mely szak mai, 
üz le ti, ipar i, ke res ke del mi vagy fog lal ko zá si tit kot vagy
szak mai el já rást fed ne fel, vagy amely nek fel fe dé se sér te -
né a köz ren det.

27. Cikk

Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

Az Egyez mény sem mi lyen mó don nem érin ti a dip lo -
má ci ai kép vi se lõ ket vagy kon zu li tiszt vi se lõ ket a nem zet -
kö zi jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint vagy kü lön egyez mé -
nyek ren del ke zé sei alap ján meg il le tõ adó zá si ki vált sá go -
kat.

28. Cikk

Az Egyezményhez kapcsolódó módosítások

A Szer zõ dõ Ál la mok ille té kes ha tó sá ga i nak köl csö nös
meg egye zé sé vel kü lön Jegy zõ köny vek kel mó do sí tá so kat
le het ten ni ezen Egyez mény hez, ame lyek ezen Egyez -
mény szer ves ré szé nek te kin ten dõk és ezen Egyez mény
29. cik ké nek ren del ke zé sei sze rint lép nek ha tály ba.

29. Cikk

Hatálybalépés

1. A Szer zõ dõ Ál la mok dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy -
mást ar ról, hogy az Egyez mény hatályba lépéséhez szük sé -
ges bel sõ ál la mi el já rá sa ik nak ele get tet tek.

2. Az Egyez mény az 1. be kez dés ben em lí tett ér te sí té -
sek kö zül a ké sõb bi nek a kel te kor lép ha tály ba, és ren del -
ke zé sei mind két Szer zõ dõ Ál lam ban al kal ma zan dók:
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a) a for rás nál le vont adók te kin te té ben az Egyez mény
hatályba lépésének évét kö ve tõ elsõ nap tá ri év ja nu ár 1-jén
vagy azt köve tõen ke let ke zett jö ve del mek re;

b) az egyéb jö ve de lem adók és a va gyon adók te kin te té -
ben az Egyez mény hatályba lépésének évét kö ve tõ elsõ
nap tá ri év ja nu ár 1-jén vagy az után kez dõ dõ bár mely adó -
év re ki vet he tõ adók ra.

30. Cikk

Felmondás

Az Egyez mény mind ad dig ha tály ban ma rad, amed dig a
Szer zõ dõ Ál la mok va la me lyi ke fel nem mond ja. Az
Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Ál lam fel mond hat ja
úgy, hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól szá -
mí tott 5 (öt) éves idõ szak le jár ta után bár mely nap tá ri év
vé gét leg alább 6 (hat) hó nap pal meg elõ zõ en a fel mon dás -
ról dip lo má ci ai úton írás be li ér te sí tést küld.

Eb ben az eset ben az Egyez mény mind két Szer zõ dõ Ál -
lam ban ha tá lyát vesz ti:

a) a for rás nál le vont adók te kin te té ben a fel mon dás ról
 szóló ér te sí tés adá sá nak évét kö ve tõ elsõ nap tá ri év ja nu ár
1-jén vagy azt köve tõen ke let ke zett jö ve del mek re;

b) az egyéb jö ve de lem adók és a va gyon adók te kin te té -
ben a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés adá sá nak évét kö ve tõ
elsõ nap tá ri év ja nu ár 1-jén vagy azt köve tõen kez dõ dõ
bár mely adó év re ki vet he tõ adók ra.

En nek hi te lé ül az arra kel lõ meg ha tal ma zás sal ren del -
ke zõ alul írot tak az Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült két pél dány ban Bu da pes ten, 2008. év feb ru ár
hó 18. nap ján ma gyar, aze ri és an gol nyel ven, mind egyik
szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol
nyel vû szö veg irány adó.

(alá írá sok)”

„CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Azerbaijan, desiring to
conclude a Convention for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect
to taxes on income and on capital, and to further develop
and facilitate their relationship,
Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Con ven ti on shall apply to per sons who are
re si dents of one or both of the Cont rac ting Sta tes.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Con ven ti on shall apply to ta xes on in co me and
on ca pi tal im po sed on be half of a Cont rac ting Sta te or of
its ad mi nist ra ti ve-ter ri to ri al sub di vi si ons or lo cal
aut ho ri ti es, ir res pec ti ve of the manner in which they are
levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on
capital all taxes imposed on total income, on total capital
or on elements of income or of capital, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable
property, taxes on the total amounts of wages or salaries
paid by enterprises, as well as taxes on capital
appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall
apply are in particular:

(a) in the Republic of Azerbaijan:
(i) the tax on pro fit of leg al per sons;
(ii) the in co me tax of phy si cal per sons;
(iii) the tax on pro perty; and
(iv) the land tax

(hereinafter referred to as „Azerbaijan tax”);
(b) in the Republic of Hungary:

(i) the per so nal in co me tax;
(ii) the cor po ra te tax;
(iii) the sur tax;
(iv) the land par cel tax; and
(v) the bu il ding tax

(hereinafter referred to as „Hungarian tax”).

4. The Con ven ti on shall apply also to any iden ti cal or
subs tan ti ally si mi lar ta xes that are im po sed af ter the date
of sig na tu re of the Con ven ti on in ad di ti on to, or in pla ce of, 
the exis ting ta xes. The com pe tent aut ho ri ti es of the
Cont rac ting Sta tes shall no ti fy each ot her of any
sig ni fi cant chan ges that have been made in their respective 
taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the
context otherwise requires:
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(a) the term „Azerbaijan” means the territory of the
Republic of Azerbaijan, including the Caspian Sea (Lake)
sector belonging to the Republic of Azerbaijan, the air
space above the Republic of Azerbaijan, within which the
sovereign rights and jurisdiction of the Republic of
Azerbaijan is implemented in respect to subsoil, sea bed
and natural resources, and any other area which has been
or may hereinafter be determined in accordance with
international law and legislation of the Republic of
Azerbaijan;

(b) the term „Hungary” means the Republic of Hungary
and, when used in a geographical sense it means the
territory of the Republic of Hungary;

(c) the terms „a Contracting State”, „one of the
Contracting States” and „the other Contracting State”
mean Hungary or Azerbaijan, as the context requires;

(d) the term „person” includes an individual, a company
and any other body of persons;

(e) the term „company” means any body corporate or
any entity which is treated as a body corporate for tax
purposes;

(f) the terms „enterprise of a Contracting State” and
„enterprise of the other Contracting State” mean
respectively an enterprise carried on by a resident of a
Contracting State and an enterprise carried on by a resident 
of the other Contracting State;

(g) the term „international traffic” means any transport
by a ship or aircraft operated by an enterprise of a
Contracting State, except when the ship or aircraft is
operated solely between places in the other Contracting
State;

(h) the term „competent authority” means:
(i) in the case of Azer ba i jan, the Mi nist ry of Ta xes

and the Mi nist ry of Fi nan ce;
(ii) in the case of Hun ga ry, the Mi nis ter of Fi nan ce or 

his aut ho ri sed rep re sen ta ti ve;
(i) the term „national” means:

(i) any in di vi du al pos ses sing the na ti o na lity of a
Cont rac ting Sta te;

(ii) any leg al per son, part ners hip, as so ci a ti on or ot her 
en tity de ri ving its sta tus as such from the laws in
for ce in a Cont rac ting Sta te.

2. As regards the application of the Convention at any
time by a Contracting State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the Convention
applies, any meaning under the applicable tax laws of that
State prevailing over a meaning given to the term under
other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term
„resident of a Contracting State” means any person who,

under the laws of that State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence, place of management,
place of incorporation or any other criterion of a similar
nature, and also includes that State and any
administrative-territorial subdivision or local authority
thereof. This term, however, does not include any person
who is liable to tax in that State in respect only of income
from sources in that State or capital situated therein. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State
in which he has a permanent home available to him; if he
has a permanent home available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital
interests cannot be determined, or if he has not a
permanent home available to him in either State, he shall
be deemed to be a resident only of the State in which he has 
an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither 
of them, he shall be deemed to be a resident only of the
State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a
person other than an individual is a resident of both
Contracting States, then it shall be deemed to be a resident
only of the State in which it is incorporated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term
„permanent establishment” means a fixed place of
business through which the business of an enterprise is
wholly or partly carried on.

2. The term „permanent establishment” includes
especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) an installation, structure or vessel or any other place

used for the exploration of natural resources;
(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place

of extraction of natural resources.
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3. The term „permanent establishment” shall also be
deemed to include:

(a) a building site, a construction or installation project,
or supervisory activities in connection therewith, but only
if such site, project or activities last more than 12 (twelve)
months;

(b) the furnishing of services, including consultancy
services, by an enterprise of a Contracting State through its 
employees or other personnel engaged by the enterprise
for such purpose, but only if activities of that nature
continue (for the same or a connected project) in the other
Contracting State for a period or periods aggregating more
than 6 (six) months within any 12 (twelve) month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this
Article, the term „permanent establishment” shall be
deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to
the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely
for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of
collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely
for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other
activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely
for any combination of activities mentioned in
subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity
of the fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and
2, where a person – other than an agent of an independent
status to whom paragraph 7 applies – is acting on behalf
of an enterprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to
have a permanent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person are limited
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised
through a fixed place of business, would not make this
fixed place of business a permanent establishment under
the provisions of that paragraph.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this
Article, an insurance enterprise of a Contracting State
shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a 
permanent establishment in the other Contracting State if it 
collects premiums in the territory of that other State or
insures risks situated therein through a person other than

an agent of an independent status to whom paragraph 7
applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a
permanent establishment in a Contracting State merely
because it carries on business in that State through a
broker, general commission agent or any other agent of an
independent status, provided that such persons are acting
in the ordinary course of their business.

8. The fact that a company which is a resident of a
Contracting State controls or is controlled by a company
which is a resident of the other Contracting State, or which
carries on business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall not of itself
constitute either company a permanent establishment of
the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State
from immovable property (including income from
agriculture or forestry) situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. The term „immovable property” shall have the
meaning which it has under the law of the Contracting
State in which the property in question is situated. The
term shall in any case include property accessory to
immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of
general law respecting landed property apply, usufruct of
immovable property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of, or the right
to work, mineral deposits, sources and other natural
resources; ships and aircraft shall not be regarded as
immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income
derived from the direct use, letting or use in any other form
of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply
to the income from immovable property of an enterprise
and to income from immovable property used for the
performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State
shall be taxable only in that State unless the enterprise
carries on business in the other Contracting State through a 
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permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other State but only so much 
of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be expected to
make if it were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions
expenses which are incurred for the purposes of the
permanent establishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the State
in which the permanent establishment is situated or
elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State 
to determine the profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts, nothing in
paragraph 2 shall preclude that Contracting State from
determining the profits to be taxed by such an
apportionment as may be customary; the method of
apportionment adopted shall, however, be such that the
result shall be in accordance with the principles contained
in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent
establishment by reason of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or merchandise for the
enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the
profits to be attributed to the permanent establishment
shall be determined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are
dealt with separately in other Articles of this Convention,
then the provisions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the 
operation of ships or aircraft in international traffic shall
be taxable only in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall
also include:

(a) profits from the bareboat rental, on a random basis of 
ships or aircraft in international traffic;

(b) profits from the use, maintenance or rental of
containers in international traffic (including trailers and
related equipment for the transportation of containers),
where such kind of activities are supplementary or
incidental to the operation of ships or aircraft in
international traffic.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply
to profits from the participation in a pool, a joint business
or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates

directly or indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in
the management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other
Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between
the two enterprises in their commercial or financial
relations which differ from those which would be made
between independent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those conditions have not so
accrued, may be included in the profits of that enterprise
and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of
an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits
on which an enterprise of the other Contracting State has
been charged to tax in that other State and the profits so
included are profits which would have accrued to the
enterprise of the first-mentioned State if the conditions
made between the two enterprises had been those which
would have been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate adjustment
to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to
the other provisions of this Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary
consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.
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2. However, such dividends may also be taxed in the
Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident, and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the dividends is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 8 (eight) per cent of the gross amount of
the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the
company in respect of the profits out of which the
dividends are paid.

The competent authorities of the Contracting States
shall by mutual agreement settle the mode of application of 
these limitations.

3. The term „dividends” as used in this Article means
income from shares, founders’ shares or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as well as
income from other corporate rights, which is subjected to
the same taxation treatment as income from shares by the
laws of the State of which the company making the
distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply
if the beneficial owner of the dividends, being a resident of 
a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein and the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such permanent
establishment or such fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting
State, that other State may not impose any tax on the
dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State or
insofar as the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed place situated in that other State,
nor subject the company’s undistributed profits to a tax on
the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of
profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such interest may also be taxed in the
Contracting State in which it arises and according to the
laws of that State, but if the beneficial owner of the interest 
is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 8 (eight) per cent of the gross
amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
interest arising in one of the Contracting States and paid to
a resident of the other Contracting State who is the
beneficial owner of this interest shall be taxable only in
that other Contracting State if any of the following
requirements is fulfilled:

(i) the payer or the recipient of the interest is the
Government of a Contracting State itself, a public body, an 
administrative-territorial subdivision or a local authority
thereof or the Central Bank of a Contracting State;

(ii) the interest is paid in respect of a loan which has
been approved by the Government of the Contracting State 
of which the payer of the interest is a resident;

(iii) the interest is paid in respect of a loan granted,
approved, guaranteed or insured by the Government of a
Contracting State, the Central Bank of a Contracting State, 
or agency or instrumentality (including a financial
institution) wholly owned or controlled by the
Government of a Contracting State.

4. The term „interest” as used in this Article means
income from debt-claims of every kind, whether or not
secured by mortgage, and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor’s profits, and in particular, income 
from government securities and income from bonds or
debentures, including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures, but does not include
income dealt with in Article 10. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for the purpose of 
this Article.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on which the
interest is paid was incurred, and such interest is borne by
such permanent establishment or such fixed base, then
such interest shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is situated.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply
if the beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other
Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services from a fixed
base situated therein and the debt-claim in respect of
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which the interest is paid is effectively connected with
such permanent establishment or such fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

7. Where, by reason of a special relationship between
the payer and the beneficial owner or between both of
them and some other person, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for which it is paid,
exceeds the amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount. In such case, the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the
laws of each Contracting State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the
Contracting State in which they arise and according to the
laws of that State, but if the beneficial owner of the
royalties is a resident of the other Contracting State, the tax 
so charged shall not exceed 8 (eight) per cent of the gross
amount of the royalties.

3. The term „royalties” as used in this Article means
payments of any kind received as a consideration for the
use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic
or scientific work (including cinematograph films),
computer software, any patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the liability to pay the royalties was 
incurred, and such royalties are borne by such permanent
establishment or fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply
if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a 
Contracting State, carries on business in the other

Contracting State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services from a fixed
base situated therein and the right or property in respect of
which the royalties are paid is effectively connected with
such permanent establishment or such fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

6. Where, by reason of a special relationship between
the payer and the beneficial owner or between both of
them and some other person, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or information for which
they are paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall remain taxable
according to the laws of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State
from the alienation of immovable property referred to in
Article 6 and situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State.

2. Gains derived by a resident of a Contracting State
from the alienation of shares or other corporate rights in a
company the assets of which directly or indirectly consist
of more than 50 per cent of immovable property situated in
the other Contracting State may be taxed in that other
State.

3. Gains from the alienation of movable property
forming part of the business property of a permanent
establishment which an enterprise of a Contracting State
has in the other Contracting State, or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other 
State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State
from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft shall be taxable only in
that State.
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5. Gains from the alienation of any property other than
that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a
resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in 
respect of professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in that State
except in the following circumstances, when such income
may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the 
other Contracting State for the purpose of performing his
activities; in that case, only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed in that other
Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a
period or periods amounting to or exceeding in the
aggregate 183 days in any twelve-month period
commencing or ending in the calendar year concerned; in
that case, only so much of the income as is derived from his 
activities performed in that other State may be taxed in that 
other State.

2. The term „professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists,
accountants and auditors.

Article 15

INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by
a resident of a Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1,
remuneration derived by a resident of a Contracting State
in respect of an employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period
or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any
twelve-month period commencing or ending in the
calendar year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an
employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent
establishment or a fixed place which the employer has in
the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this
Article, remuneration derived in respect of an employment 
exercised aboard a ship or aircraft operated in international 
traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed
in that State.

Article 16

DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors or the supervisory board, or any
other similar organ of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, 
income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, variety, motion picture, radio 
or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities
exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity
as such accrues not to the entertainer or sportsman himself
but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the
Contracting State in which the activities of the entertainer
or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 
of this Article, income mentioned in this Article shall be
exempt from tax in the Contracting State in which the
activity of the entertainer or sportsman is exercised
provided that this activity is supported in a considerable
part out of public funds of this State or of the other State or
the activity is exercised under a cultural agreement or
arrangement between the Contracting States. In such a
case, the income is taxable only in the Contracting State of
which the artiste or sportsman is a resident.

Article 18

PENSIONS

Pensions and other similar remuneration arising in a
Contracting State and paid to a resident of the other
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Contracting State in consideration of past employment
shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1.
(a) Salaries, wages and other similar remuneration paid

by a Contracting State or an administrative-territorial
subdivision or a local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State, subdivision or
authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar
remuneration shall be taxable only in the other Contracting 
State if the services are rendered in that other State and the
individual is a resident of that State who:

(i)  is a na ti o nal of that Sta te; or
(ii) did not be co me a re si dent of that Sta te so lely for

the pur po se of ren de ring the ser vi ces.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to 
salaries, wages and other similar remuneration in respect
of services rendered in connection with a business carried
on by a Contracting State or an administrative-territorial
subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

Payments which a student, apprentice or business
trainee who is or was immediately before visiting a
Contracting State a resident of the other Contracting State
and who is present in the first-mentioned State solely for
the purpose of his education or training, receives for the
purpose of his maintenance, education or training shall not
be taxed in that State, provided that such payments arise
from sources outside that State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles
of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to
income, other than income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such
income, being a resident of a Contracting State carries on
business in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or property in respect of
which the income is paid is effectively connected with
such permanent establishment or such fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

Article 22

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred
to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State
and situated in the other Contracting State, may be taxed in 
that other State.

2. Capital represented by movable property forming
part of the business property of a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State, or by movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in
the other Contracting State for the purpose of performing
independent personal services may be taxed in that other
State.

3. Capital of an enterprise of a Contracting State
represented by ships or aircraft operated in international
traffic and by movable property pertaining to the operation 
of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a
Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In Azerbaijan double taxation shall be eliminated as
follows:

Where a resident of Azerbaijan derives income or owns
capital which, in accordance with the provisions of this
Convention, may be taxed in Hungary, the tax on this
income or capital paid by that person in Hungary shall be
deducted from tax collected from that person in Azerbaijan 
in respect of such income or capital. Such deduction shall
not, however, exceed the tax amount computed for such
income or capital according to the legislation and taxation
rules of Azerbaijan.

2. In Hungary double taxation shall be eliminated as
follows:

(a) Where a resident of Hungary derives income or owns 
capital which, in accordance with the provisions of this
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Convention may be taxed in Azerbaijan, Hungary shall,
subject to the provisions of subparagraph (b) and
paragraph 3, exempt such income or capital from tax.

(b) Where a resident of Hungary derives items of
income which, in accordance with the provisions of
Articles 10, 11 and 12 may be taxed in Azerbaijan,
Hungary shall allow as a deduction from the tax on the
income of that resident an amount equal to the tax paid in
Azerbaijan. Such deduction shall not, however, exceed
that part of the tax, as computed before the deduction is
given which is attributable to such items of income derived 
from Azerbaijan.

3. Whe re in ac cor dan ce with any pro vi si on of the
Con ven ti on in co me de ri ved or ca pi tal ow ned by a re si dent
of a Cont rac ting Sta te is exempt from tax in that Sta te, such 
Sta te may ne vert he less, in cal cu la ting the amo unt of tax on 
the re ma in ing in co me or ca pi tal of such re si dent, take into
ac co unt the exempted income or capital.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Na ti o nals of a Cont rac ting Sta te shall not be
sub jec ted in the ot her Cont rac ting Sta te to any ta xa ti on or
any re qu i re ment con nec ted the re with, which is ot her or
more bur den so me than the ta xa ti on and con nec ted
re qu i re ments to which na ti o nals of that ot her Sta te in the
same cir cums tan ces, in par ti cu lar with res pect to
re si den ce, are or may be sub jec ted. This pro vi si on shall,
not withs tan ding the pro vi si ons of Ar tic le 1, also apply to
per sons who are not residents of one or both of the
Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting
State shall not be subjected in either Contracting State to
any taxation or any requirement connected therewith,
which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which nationals of the State
concerned in the same circumstances, in particular with
respect to residence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less favourably levied in that 
other State than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 
9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12,

apply, interest, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of
determining the taxable profits of such enterprise, be
deductible under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly,
any debts of an enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of such
enterprise, be deductible under the same conditions as if
they had been contracted to a resident of the
first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of
which is wholly or partly owned or controlled, directly or
indirectly by one or more residents of the other
Contracting State, shall not be subjected in the
first-mentioned Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith which is more
burdensome than the taxation and connected requirements
to which other similar enterprises of the first-mentioned
State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding
the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and 
description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or
both of the Contracting States result or will result for him
in taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 
24, to that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within three years
from the first notification of the action resulting in taxation 
not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the
objection appears to it to be justified and if it is not itself
able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case
by mutual agreement with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the avoidance of
taxation which is not in accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to resolve by mutual agreement any
difficulties or doubts arising as to the interpretation or
application of the Convention. They may also consult
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together for the elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States
may communicate with each other directly, including
through a joint commission consisting of themselves or
their representatives, for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States
shall exchange such information as is necessary for
carrying out the provisions of this Convention or of the
domestic laws concerning taxes of every kind and
description imposed on behalf of the Contracting States or
an administrative-territorial subdivision or a local
authority thereof, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of information
is not restricted by Articles 1 and 2. Any information so
received by a Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or collection of, the 
enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to the taxes referred to
in the first sentence. Such persons or authorities shall use
the information only for such purposes. They may disclose
the information in public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be
construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with 
the laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under
the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any
trade, business, industrial, commercial or professional
secret or trade process, or information, the disclosure of
which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal
privileges of diplomatic agents or consular officers under

the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.

Article 28

AMENDMENTS TO THE CONVENTION

By a mutual consent of the competent authorities of the
Contracting States amendments made out by separate
Protocols, which will be considered as integral part of this
Convention and enter into force in accordance with the
provisions of Article 29 of this Convention can be made to
this Convention.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other
through diplomatic channels, that their internal state
procedures necessary for the entry into force of this
Convention have been complied with.

2. This Convention shall enter into force on the date of
the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and
its provisions shall have effect in both Contracting States:

(a) in respect of taxes withheld at source, on income
derived on or after 1 January in the calendar year next
following the year in which the Convention enters into
force;

(b) in respect of other taxes on income and taxes on
capital, for taxes chargeable for any tax year beginning on
or after 1 January in the calendar year next following the
year in which the Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated
by any of the Contracting States. Either Contracting State
may terminate the Convention by giving through
diplomatic channels a written notice of termination at least
6 (six) months before the end of any calendar year after
expiration of the 5 (five) year period from the date on
which the Convention enters into force.

In such event, this Convention shall cease to have effect
in both Contracting States:

(a) in respect of taxes withheld at source, on income
derived on or after 1 January in the calendar year next
following the year in which the notice is given;

(b) in respect of other taxes on income and taxes on
capital, for taxes chargeable for any tax year beginning on
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or after 1 January in the calendar year next following the
year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised
thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Budapest this 18 day of February
2008, in the Hungarian, Azerbaijani and English
languages, all texts being equally authentic. In case of
divergence of interpretation the English text shall prevail.

(signatures)”

4. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a az Egyez mény 29. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2. és 3. §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XC.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Üzbég Köztársaság Kormánya között

a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-

és a vagyonadók területén Taskentben,
2008. április 17. napján aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Üz bég Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az
adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem-
és a va gyon adók te rü le tén Tas kent ben, 2008. áp ri lis 17.
nap ján alá írt Egyez mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel
 kihirdeti.

3. § Az Egyez mény hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö -
ve ge a kö vet ke zõ:

„EGYEZMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
KÖZÖTT A KETTÕS ADÓZTATÁS

ELKERÜLÉSÉRÕL ÉS AZ ADÓZTATÁS
KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A
JÖVEDELEM- ÉS A VAGYONADÓK TERÜLETÉN

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Üz bég Köz tár -
sa ság Kor má nya at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy Egyez -
ményt kös se nek a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az
adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem-
és va gyon adók te rü le tén, és az zal a szán dék kal, hogy elõ -
moz dít sák a gaz da sá gi együtt mû kö dést a két or szág
 között,

az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

1. Cikk

Személyi hatály

Az Egyez mény azok ra a sze mé lyek re ter jed ki, akik az
egyik vagy mind két Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di illetõ -
ségûek.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya alá tartozó adók

1. Az Egyez mény azok ra a jö ve de lem- és va gyon adók -
ra ter jed ki, ame lye ket az egyik Szer zõ dõ Ál lam, vagy
 annak köz igaz ga tá si te rü le ti al egy sé gei vagy he lyi ha tó sá -
gai vet nek ki, a be sze dés mód já ra való te kin tet nél kül.

2. Jö ve de lem- és va gyon adók nak te kin ten dõk mind -
azok az adók, ame lye ket a tel jes jö ve de lem vagy tel jes
 vagyon, il let ve a jö ve de lem- vagy va gyon ré szei után vet -
nek ki, be le ért ve az ingó vagy in gat lan va gyon el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó nye re ség utá ni adó kat, a vál lal ko zá sok
 által fi ze tett bé rek és fi ze té sek tel jes össze ge utá ni adó kat,
va la mint a tõke ér ték nö ve ke dé sé nek adó ját.

3. Azok a je len leg lé te zõ adók, ame lyek re az Egyez -
mény kü lö nö sen ki ter jed:

a) Ma gyar or szág ese té ben:
(i) a sze mé lyi jö ve de lem adó;
(ii) a tár sa sá gi adó;
(iii) az osz ta lék adó;
(iv) a kü lön adó;
(v) a te lek adó;
(vi) az épít mény adó

(a to váb bi ak ban: „ma gyar adó”);
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b) az Üz bég Köz tár sa ság ese té ben:
(i) a jogi sze mé lyek jö ve de lem- (nye re ség-) adó ja;
(ii) a ter mé sze tes sze mé lyek jö ve de lem adó ja;
(iii) a va gyon adó

(a to váb bi ak ban: „üz bég adó”).

4. Az Egyez mény ki ter jed min den olyan azo nos vagy
lé nye gét te kint ve ha son ló adó ra is, ame lyet az Egyez mény
alá írá sa után a je len leg lé te zõ adók mel lett vagy azok he -
lyett ve zet nek be. A Szer zõ dõ Ál la mok il le té kes ha tó sá gai
ér te sí te ni fog ják egy mást a vo nat ko zó adó jog sza bá lya ik -
ban vég re haj tott bár mely lé nye ges vál to zás ról.

3. Cikk

Általános meghatározások

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban, ha a szö veg össze -
füg gés mást nem kí ván:

a) a „Ma gyar or szág” ki fe je zés a Ma gyar Köz tár sa sá got 
és föld raj zi ér te lem ben hasz nál va a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tét je len ti;

b) az „Üz be gisz tán” ki fe je zés az Üz bég Köz tár sa sá got
je len ti, és föld raj zi ér te lem ben hasz nál va ma gá ban fog lal ja 
te rü le tét, fenn ha tó sá ga alá tar to zó vi ze it és lég te rét, amely
fe lett az Üz bég Köz tár sa ság gya ko rol hat ja szu ve rén jo ga it
és jog ha tó sá gát, be le ért ve az al ta laj és a ter mé sze ti erõ -
források hasz ná la tá ra vo nat ko zó jo go kat, össz hang ban a
nem zet kö zi jog gal és az Üz bég Köz tár sa ság tör vé nye i vel;

c) az „egyik Szer zõ dõ Ál lam”, a „Szer zõ dõ Ál la mok
egyi ke” és a „má sik Szer zõ dõ Ál lam” ki fe je zés Magyar -
országot vagy Üz be gisz tánt je len ti a szö veg össze füg gés -
nek meg fe le lõ en;

d) a „sze mély” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja a ter mé sze -
tes sze mélyt, a tár sa sá got és bár mely más sze mé lyi egye -
sülést;

e) a „tár sa ság” ki fe je zés jogi sze mélyt vagy egyéb
olyan jog ala nyo kat je len t, ame lyek az adóz ta tás szem pont -
já ból a jogi sze mé lyek kel azo nos mó don ke ze len dõk;

f) az „egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa” és „a má sik
Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa” ki fe je zé sek az egyik Szer -
zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély, il let ve a má sik 
Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély ál tal foly -
ta tott vál lal ko zást je len tik;

g) a „nem zet kö zi for ga lom” ki fe je zés az egyik Szer zõ -
dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal üze mel te tett hajó, légi jár mû,
vas úti vagy köz úti szál lí tó jár mû igény be vé te lé vel vég zett
bár mi lyen szál lí tást je len t, ki vé ve, ha a ha jót, a légi jár mû -
vet, a vas úti vagy a köz úti szál lí tó jár mû vet ki zá ró lag a
má sik Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ he lyek kö zött üze mel te tik;

h) az „il le té kes ha tó ság” ki fe je zés a kö vet ke zõt je len ti:
(i) Ma gyar or szág ese té ben a pénz ügy mi nisz tert

vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jét;
(ii) az Üz bég Köz tár sa ság ese té ben az Ál la mi Adó -

bi zott sá got vagy an nak meg ha tal ma zott kép -
viselõjét;

i) az „ál lam pol gár” ki fe je zés a kö vet ke zõt je len ti:
(i) min den olyan ter mé sze tes sze mélyt, aki az

egyik Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gár sá gá val ren -
del ke zik,

(ii) min den olyan jogi sze mélyt, sze mély egye sí tõ
tár sa sá got, egye sü lést vagy egyéb olyan jog -
alanyt, amely ezt a jog ál lá sát az egyik Szer zõ dõ
Ál lam ban ha tá lyos jog sza bá lyok ból nye ri.

2. Az Egyez mény nek az egyik Szer zõ dõ Ál lam ál tal
bár mely idõ pont ban tör té nõ al kal ma zá sa kor az Egyez -
mény ben meg ha tá ro zás nél kül sze rep lõ ki fe je zé sek nek
– amennyi ben a szö veg össze füg gés mást nem kí ván –
olyan je len té sük van, mint amit en nek az ál lam nak a jog -
sza bá lya i ban ab ban az idõ pont ban je len te nek azok ra az
adók ra vo nat ko zó an, ame lyek re az Egyez mény al kal ma -
zást nyer; en nek az ál lam nak az adó jog sza bá lya i ban fog -
lalt meg ha tá ro zá sok az irány adók en nek az ál lam nak az
egyéb jog sza bá lya i ban fog lalt meg ha tá ro zá sok kal szem -
ben. En nek az ál lam nak az adó jo ga sze rin ti fogalom-
 meghatározása el sõbb sé get él vez az ilyen ki fe je zés nek
ezen  állam más jog ága i ban lévõ je len tés sel szem ben.

4. Cikk

Belföldi illetõségû személy

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban az „egyik Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély” ki fe je zés olyan
sze mélyt je len t, aki en nek a Szer zõ dõ Ál lam nak a jog sza -
bá lyai sze rint la kó he lye, szék he lye, üz let ve ze té si he lye,
be jegy zé si he lye vagy bár mely más ha son ló is mérv alap -
ján adó kö te les, be le ért ve az ál la mot és an nak bár mely köz -
igaz ga tá si te rü le ti al egy sé ge it vagy he lyi ha tó sá gát. Ez a
ki fe je zés azon ban nem fog lal ja ma gá ban azo kat a sze mé -
lye ket, akik eb ben az ál lam ban ki zá ró lag az eb ben az
 államban lévõ for rá sok ból szár ma zó jö ve de lem vagy
 vagyon alap ján adó kö te le sek.

2. Amennyi ben egy ter mé sze tes sze mély az 1. be kez -
dés ren del ke zé sei ér tel mé ben mind két Szer zõ dõ Ál lam ban 
bel föl di il le tõ sé gû, hely ze tét az aláb bi ak sze rint kell meg -
ha tá roz ni:

a) csak ab ban az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di illetõ -
ségûnek, amely ben ál lan dó la kó hellyel ren del ke zik;
amennyi ben mind két ál lam ban ren del ke zik ál lan dó la kó -
hellyel, csak ab ban az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di il le tõ -
sé gû nek, amellyel sze mé lyi és gaz da sá gi kap cso la tai szo -
ro sab bak (a lét ér de kek köz pont ja);

b) amennyi ben nem ha tá roz ha tó meg, hogy me lyik
 államban van lét ér de ke i nek a köz pont ja, vagy ha egyik
 államban sem ren del ke zik ál lan dó la kó hellyel, csak ab ban
az ál lam ban te kin ten dõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely ben
szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van;

c) amennyi ben mind két ál lam ban van szo ká sos tar tóz -
ko dá si he lye, vagy egyik ben sincs, csak ab ban az ál lam ban 
te kin ten dõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely nek ál lam pol gá ra;
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d) amennyi ben mind két Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra,
vagy egyi ké sem, a Szer zõ dõ Ál la mok il le té kes ha tó sá gai
köl csö nös egyet ér tés sel ren de zik a kér dést.

3. Amennyi ben az 1. be kez dés ren del ke zé sei ér tel mé -
ben va la mely nem ter mé sze tes sze mély mind két Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, csak ab ban az ál lam ban
 tekintendõ bel föl di il le tõ sé gû nek, amely ben be jegy zés re
ke rült.

5. Cikk

Telephely

1. Az Egyez mény al kal ma zá sá ban a „te lep hely” ki fe je -
zés olyan ál lan dó üz le ti he lyet je len t, ame lyen ke resz tül
a vál lal ko zás üz le ti te vé keny sé gét egész ben vagy rész ben
ki fej ti.

2. A „te lep hely” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen:
a) az üz let ve ze tés he lyét;
b) a fi ók te le pet;
c) az iro dát;
d) a gyár te le pet;
e) a mû helyt; és
f) a bá nyát, az olaj- és a föld gáz ku tat, a kõ fej tõt és a ter -

mé sze ti kin csek ki ak ná zá sá ra szol gá ló bár mely más te le -
pet.

3. A „te lep hely” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja to váb bá:
a) az épí té si te rü le tet vagy az épít ke zé si vagy be sze re -

lé si mun ká la tot vagy az ezek kel kap cso la tos fel ügye le ti
 tevékenységet, de csak ak kor ké pez te lep he lyet, ha ti zen -
két hó nap nál to vább tart,

b) szol gál ta tá sok nak az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal -
ko zá sa ál tal a vál lal ko zás ál tal e cél ra fog lal koz ta tott al kal -
ma zot tak vagy más sze mély zet ré vén tör té nõ nyúj tá sát, be -
le ért ve a ta nács adá si és üz let ve ze té si szol gál ta tá so kat, de
csak ak kor, ha az ilyen jel le gû te vé keny sé gek a má sik
Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén bár mely 12 hó na pos idõ szak ban
egy foly tá ban vagy meg sza kí tá sok kal össze sen 6 hó nap nál
hosszabb idõ szak ban foly nak.

4. E cikk elõ zõ ren del ke zé se i re te kin tet nél kül nem
 minõsül „te lep hely nek”:

a) lé te sít mé nyek hasz ná la ta ki zá ró lag a vál lal ko zás
 javainak vagy áru i nak rak tá ro zá sa vagy ki ál lí tá sa vagy ki -
szol gál ta tá sa cél já ra;

b) kész le tek tar tá sa a vál lal ko zás ja va i ból vagy áru i ból
ki zá ró lag rak tá ro zás vagy ki ál lí tás vagy ki szol gál ta tás cél -
já ra;

c) kész le tek tar tá sa a vál lal ko zás ja va i ból vagy áru i ból
ki zá ró lag ab ból a cél ból, hogy azo kat egy má sik vállal -
kozás fel dol goz za;

d) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa, ki zá ró lag arra a cél ra, 
hogy a vál lal ko zás ré szé re ja va kat vagy áru kat vásárol -
janak vagy in for má ci ó kat sze rez ze nek;

e) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa ki zá ró lag arra a cél ra,
hogy a vál lal ko zás ré szé re bár mi lyen más elõ ké szí tõ vagy
ki se gí tõ jel le gû te vé keny sé get foly tas sa nak;

f) ál lan dó üz le ti hely fenn tar tá sa ki zá ró lag arra a cél ra,
hogy az a)–e) pon tok ban em lí tett te vé keny sé gek va la mi -
lyen kom bi ná ci ó ját vé gez ze, fel té ve, hogy az ál lan dó üz -
leti hely nek az ilyen kom bi ná ci ó ból szár ma zó tel jes te vé -
keny sé ge elõ ké szí tõ vagy ki se gí tõ jel le gû.

5. Az e cikk 1. és 2. be kez dé se i ben fog lalt ren del ke zé -
sek tõl füg get le nül, az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban a má sik
Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa szá má ra te vé keny sé get
 kifejtõ sze mély – ki vé ve a füg get len kép vi se lõt, aki re
a 6. be kez dés ren del ke zé se al kal ma zan dó – az el sõ ként
em lí tett ál lam ban a vál lal ko zás te lep he lyé nek te kin ten dõ,
ha

a) a sze mély nek az el sõ ként em lí tett ál lam ban meg ha -
tal ma zá sa van arra, amellyel ott rend sze re sen él, hogy az
ilyen vál lal ko zás ja vá ra vagy ne vé ben szer zõ dé se ket kös -
sön, vagy

b) a sze mély az el sõ ként em lí tett ál lam ban a vál lal ko -
zás ja va i ból vagy áru i ból kész le tet tart fenn, amely bõl
rend sze re sen elad ja va kat vagy áru kat az ilyen vál lal ko zás
ja vá ra vagy ne vé ben,
ki vé ve, ha az ilyen sze mély te vé keny sé ge a 4. be kez dés -
ben em lí tett te vé keny sé gek re kor lá to zó dik, ame lyek, ha
azo kat egy ál lan dó üz le ti he lyen ke resz tül fej te nék ki, az
em lí tett be kez dés ren del ke zé sei ér tel mé ben nem ten nék
ezt az ál lan dó üz le ti he lyet te lep hellyé.

6. E cikk elõ zõ ren del ke zé se i tõl füg get le nül az egyik
Szer zõ dõ Ál lam biz to sí tó tár sa sá ga, a vi szont biz to sí tás
 kivételével, úgy te kin ten dõ, mint amely nek a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ban te lep he lye van, ha e má sik Szer zõ dõ Ál lam 
te rü le tén biz to sí tá si dí jat szed vagy ot ta ni koc ká za tok ra
nyújt biz to sí tást egy sze mé lyen ke resz tül, ki vé ve a füg get -
len kép vi se lõt, aki re a 7. be kez dés al kal ma zan dó.

7. Egy vál lal ko zást nem le het úgy te kin te ni, mint ha
 annak az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban te lep he lye len ne csu -
pán azért, mert te vé keny sé gét eb ben az ál lam ban al kusz,
bi zo má nyos vagy más füg get len kép vi se lõ út ján fej ti ki,
fel té ve, hogy ezek a sze mé lyek ren des üz le ti te vé keny sé -
gük ke re té ben jár nak el.

8. Az a tény, hogy az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel -
földi il le tõ sé gû tár sa ság olyan tár sa sá got el len õriz, vagy
olyan tár sa ság el len õr zé se alatt áll, amely a má sik Szer zõ -
dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, vagy üz le ti tevékeny -
séget fejt ki eb ben a má sik ál lam ban (akár te lep hely út ján,
akár más mó don), ön ma gá ban még nem te szi egyik tár sa -
sá got sem a má sik te lep he lyé vé.

6. Cikk

Ingatlan vagyonból származó jövedelem

1. Az a jö ve de lem, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély a má sik Szer zõ dõ Ál lam -
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ban fek võ in gat lan va gyon ból sze rez (be le ért ve a me zõ -
gaz da ság ból és az er dõ gaz dál ko dás ból szár ma zó jö ve del -
met), meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az „in gat lan va gyon” ki fe je zés nek olyan je len té se
van, amit an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak jog sza bá lyai sze rint
je len t, ame lyik ben a szó ban for gó va gyon fek szik. Ez a
 kifejezés min den eset ben ma gá ban fog lal ja az in gat lan
 vagyon tar to zé ká nak mi nõ sü lõ va gyont, a me zõ gaz da ság -
ban és az er dõ gaz dál ko dás ban hasz nált be ren de zé se ket és
az ál lat ál lo mányt, azo kat a jo go kat, ame lyek re a föld tu laj -
don ra vo nat ko zó ma gán jo gi ren del ke zé sek nyer nek al kal -
ma zást, az in gat lan va gyon ha szon él ve ze ti jo gát, va la mint
az ás vány le lõ he lyek, for rá sok és más ter mé sze ti erõ for rá -
sok ki ter me lé sé nek vagy ki ter me lé si jo gá nak el len ér té ke -
ként járó vál to zó vagy ál lan dó té rí té sek hez való jo got; ha -
jók és légi jár mû vek nem te kin ten dõk in gat lan va gyon nak.

3. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei in gat lan va gyon köz -
vet len hasz ná la tá ból, bér be adá sá ból vagy hasz no sí tá sá nak 
min den más for má já ból szár ma zó jö ve de lem re is al kal ma -
zan dók.

4. Az 1. és 3. be kez dés ren del ke zé sei a vál lal ko zás
 ingatlan va gyo ná ból szár ma zó jö ve de lem re, to váb bá a
sza bad fog lal ko zás vég zé sé hez hasz nált in gat lan ból szár -
ma zó jö ve de lem re is al kal ma zan dók.

7. Cikk

Vál lal ko zá si nye re ség

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak nye re sé -
ge csak eb ben az ál lam ban adóz tat ha tó, ki vé ve, ha a vál lal -
ko zás a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban egy ott lévõ te lep hely
út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki. Amennyi ben a vállal -
kozás ily mó don fejt ki üz le ti te vé keny sé get, a vál lal ko zás
nye re sé ge meg adóz tat ha tó a má sik ál lam ban, de csak
olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben az en nek a te lep hely -
nek tud ha tó be.

2. A 3. be kez dés ren del ke zé se i nek fenn tar tá sá val, ha az 
egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa a má sik Szer zõ dõ
 Államban egy ott lévõ te lep he lye út ján üz le ti te vé keny sé -
get fejt ki, ak kor mind két Szer zõ dõ Ál lam ban azt a nye re -
sé get kell en nek a te lep hely nek be tud ni, ame lyet ak kor
 érhetne el, ha ön ál ló és el kü lö nült vál lal ko zás ként azo nos
vagy ha son ló te vé keny sé get vé gez ne azo nos vagy ha son ló
fel té te lek mel lett, és tel je sen füg get len ként tar ta na fenn
üz le ti kap cso la tot az zal a vál lal ko zás sal, amely nek te lep -
he lye.

3. A te lep hely nye re sé gé nek meg ál la pí tá sá nál le von ha -
tók a te lep hely miatt fel me rült költ sé gek, be le ért ve az így
fel me rült üz let ve ze té si és ál ta lá nos ügy vi te li költ sé ge ket,
füg get le nül at tól, hogy ab ban az ál lam ban me rül tek-e fel,
ahol a te lep hely ta lál ha tó, vagy más hol.

Nem meg en ge dett a te lep hely szá má ra a fõ te lep hely nek 
vagy bár mely más bel föl di il le tõ sé gû te lep he lyé nek sza ba -

dal mak vagy más jo gok hasz ná la tá ért jog díj ként, il le ték -
ként vagy más ha son ló fi ze tés ként, vagy meg ha tá ro zott,
nyúj tott szol gál ta tá so kért vagy a me nedzs men tért ju ta lék -
fi ze tés ként, vagy a te lep hely ré szé re köl csön zött összeg
után ka mat fi ze tés ként fi ze tett összeg le vo ná sa.

4. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban a te lep -
hely nek be tud ha tó nye re sé get a vál lal ko zás tel jes nye re sé -
gé nek a kü lön bö zõ rész egy sé gek kö zöt ti ará nyos meg osz -
tá sa alap ján szok ták meg ál la pí ta ni, úgy a 2. be kez dés nem
zár ja ki, hogy ez a Szer zõ dõ Ál lam a meg adóz ta tan dó nye -
re sé get a szo ká sos ará nyos meg osz tás alap ján ál la pít sa
meg; az al kal ma zott ará nyos meg osz tá si mód szer nek
azon ban olyan nak kell len nie, hogy az ered mény össz -
hang ban le gyen az e cikk ben fog lalt el vek kel.

5. Nem tud ha tó be nye re ség a te lep hely nek csu pán
azért, mert ez a te lep hely a vál lal ko zás nak ja va kat vagy
áru kat vá sá rol.

6. Az elõ zõ be kez dé sek al kal ma zá sá ban a te lep hely nek 
be tud ha tó nye re sé get év rõl évre azo nos mó don kell meg -
állapítani, ha csak elég sé ges és ala pos ok nincs az el len ke -
zõ jé re.

7. Amennyi ben a nye re ség olyan jö ve de lem té te le ket
tar tal maz, ame lyek kel a je len Egyez mény más cik kei
 külön fog lal koz nak, úgy azok nak a cik kek nek a ren del ke -
zé se it e cikk ren del ke zé sei nem érin tik.

8. Cikk

Nemzetközi szállítás

1. Az a nye re ség, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam
vál lal ko zá sa ha jók, légi jár mû vek, vas úti vagy köz úti szál -
lí tó jár mû vek nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ üze mel te -
té sé bõl sze rez, csak eb ben a Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat -
ha tó.

2. Az 1. be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek az aláb -
biakra is al kal ma zan dók:

a) nem zet kö zi fo ga lom ban üze mel te tett hajó vagy légi
jár mû sze mély zet nél kül tör té nõ bér le té bõl szár ma zó eset -
le ges nye re ség;

b) kon té ne rek (be le ért ve a kon té ne rek szál lí tá sá ra szol -
gá ló után fu tó kat és más fel sze re lést) hasz ná la tá ból, kar -
ban tar tá sá ból vagy bér le té bõl szár ma zó nye re ség, ha az
ilyen nye re ség ki egé szí tõ vagy eset le ges an nak a nye re -
ség nek a te kin te té ben, amely re az 1. be kez dést al kal maz ni
kell.

3. Az 1. és 2. be kez dés ren del ke zé sei al kal ma zan dók
azok ra a nye re sé gek re is, ame lyek va la mely po ol ban,
 közös üze mel te tés ben vagy nem zet kö zi üze mel te té sû szer -
ve zet ben való rész vé tel bõl szár maz nak.
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9. Cikk

Kapcsolt vállalkozások

1. Amennyi ben
a) az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa köz vet le nül

vagy köz vet ve a má sik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak
ve ze té sé ben, el len õr zé sé ben vagy tõ ké jé ben ré sze se dik,
vagy

b) ugyan azok a sze mé lyek köz vet le nül vagy köz vet ve
az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak és a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak ve ze té sé ben, el len õr zé sé ben
vagy tõ ké jé ben ré sze sed nek,
és bár me lyik eset ben a két vál lal ko zás egy más kö zöt ti
 kereskedelmi vagy pénz ügyi kap cso la ta i ban olyan fel té te -
lek ben ál la po dik meg vagy olyan fel té te le ket szab, ame -
lyek el tér nek azok tól, ame lyek ben füg get len vál lal ko zá -
sok egy más sal meg ál la pod ná nak, úgy az a nye re ség, ame -
lyet a vál lal ko zá sok egyi ke e fel té te lek nél kül el ért vol na,
de e fel té te lek miatt nem ért el, be szá mít ha tó en nek a vál -
lal ko zás nak a nye re sé gé be, és meg fe le lõ en megadóz -
tatható.

2. Ha az egyik Szer zõ dõ Ál lam ezen ál lam va la mely
vál lal ko zá sá nak a nye re sé gé hez olyan nye re sé get szá mít
hoz zá – és adóz tat meg en nek meg fe le lõ en –, ame lyet
a má sik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nál meg adóz tat tak
eb ben a má sik ál lam ban, és az így hoz zá szá mí tott nye re ség 
olyan nye re ség, ame lyet az el sõ ként em lí tett ál lam vál lal -
ko zá sa ért vol na el, ha a két vál lal ko zás olyan fel té te lek ben 
ál la po dott vol na meg, mint ame lyek ben füg get len vál lal -
ko zá sok egy más sal meg ál la pod ná nak, úgy ez a má sik
 állam meg fe le lõ en ki iga zít ja az ilyen nye re ség re ott ki ve -
tett adó össze gét, amennyi ben egyet ért az el sõ ként em lí tett 
ál lam ál tal vég re haj tott ki iga zí tás sal. Az ilyen ki iga zí tás
meg ál la pí tá sá nál kel lõ en fi gye lem be kell ven ni az Egyez -
mény egyéb ren del ke zé se it, és a Szer zõ dõ Ál la mok il le té -
kes ha tó sá gai szük ség ese tén egyez tet nek egy más sal.

10. Cikk

Osztalék

1. Az osz ta lék, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban
bel föl di il le tõ sé gû tár sa ság a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban
bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek fi zet, meg adóz tat ha tó
 ebben a má sik ál lam ban.

2. Mind azon ál tal ez az osz ta lék ab ban a Szer zõ dõ
 Államban, amely ben az osz ta lé kot fi ze tõ tár sa ság bel föl di
il le tõ sé gû, en nek a Szer zõ dõ Ál lam nak a jog sza bá lyai sze -
rint is meg adóz tat ha tó, ha azon ban az osz ta lék haszon -
húzója a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély, az így meg ál la pí tott adó nem ha lad hat ja meg az osz -
ta lék brut tó össze gé nek 10 szá za lé kát.

E be kez dés nem érin ti a tár sa ság adóz ta tá sát azon nye re -
ség után, amely bõl az osz ta lé kot fi ze tik.

3. E cikk al kal ma zá sá ban az „osz ta lék” ki fe je zés rész -
vé nyek bõl, vagy más nye re ség bõl való ré sze se dést bizto -
sító jo gok ból – ki vé ve a hi tel kö ve te lé se ket – szár ma zó
 jövedelmet, va la mint olyan jö ve del met je len t, me lyet
 annak az ál lam nak a jog sza bá lyai, amely ben a nye re sé get
fel osz tó tár sa ság bel föl di il le tõ sé gû, a rész vé nyek bõl szár -
ma zó jö ve de lem mel azo nos adóz ta tá si el bá nás alá vet nek.

4. Az 1. és 2. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan -
dók, ha az osz ta lék nak egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di
il le tõ sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban,
amely ben az osz ta lé kot fi ze tõ tár sa ság bel föl di il le tõ sé gû,
egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki
vagy a má sik ál lam ban sza bad fog lal ko zást foly tat egy ott
lévõ ál lan dó bá zis ról, és az ér de kelt ség, amely re te kin tet tel 
az osz ta lé kot fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep hely hez
vagy ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik. Eb ben az eset ben, az
eset tõl füg gõ en, a 7. cikk vagy a 14. cikk ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

5. Ha az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
tár sa ság nye re sé get vagy jö ve del met él vez a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ból, úgy ez a má sik ál lam nem adóz tat hat ja
meg a tár sa ság ál tal ki fi ze tett osz ta lé kot, ki vé ve, ha az osz -
ta lé kot eb ben a má sik ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély nek fi ze tik, vagy ha az ér de kelt ség, amely re te kin tet -
tel az osz ta lé kot fi ze tik, tény le ge sen a má sik ál lam ban
lévõ te lep hely hez vagy ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik, sem 
pe dig a tár sa ság fel nem osz tott nye re sé gét nem ter hel he ti
a tár sa ság fel nem osz tott nye re sé ge után ki ve tett adó val,
még ak kor sem, ha a ki fi ze tett osz ta lék vagy a fel nem
 osztott nye re ség egész ben vagy rész ben eb ben a má sik
 államban ke let ke zõ nye re ség bõl vagy jö ve de lem bõl áll.

11. Cikk

Ka mat

1. A ka mat, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban ke let -
ke zik, és ame lyet a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze mély nek fi zet nek, eb ben a má sik ál lam ban meg -
adóz tat ha tó.

2. Mind azon ál tal az ilyen ka mat ab ban a Szer zõ dõ
 Államban is meg adóz tat ha tó, amely ben ke let ke zik és ezen
ál lam jog sza bá lyai sze rint, de ha a ka mat ha szon hú zó ja
a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, az így
 kivetett adó nem ha lad hat ja meg a ka mat brut tó össze gé -
nek 10 szá za lé kát.

3. Te kin tet nél kül a 2. be kez dés ren del ke zé se i re,
a) az a ka mat, amely az Üz bég Köz tár sa ság ban ke let ke -

zik és ame lyet a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak, vagy
a Ma gyar Nem ze ti Bank nak, vagy az Exim bank Zrt.-nek
 fizetnek, men tes az üz bég adó alól;

b) az a ka mat, amely a Ma gyar Köz tár sa ság ban ke let -
ke zik és ame lyet az Üz bég Köz tár sa ság Kor má nyá nak,
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Üz be gisz tán Köz pon ti Bank já nak, Üz be gisz tán Kül gaz da -
sá gi Te vé keny ség Nem ze ti Bank já nak fi zet nek, men tes
a ma gyar adó alól.

4. E cikk al kal ma zá sá ban a „ka mat” ki fe je zés min den -
faj ta kö ve te lés bõl szár ma zó jö ve del met je len t, akár van
jel zá log gal biz to sít va, akár nem, és akár ad jo got az adós
nye re sé gé bõl való ré sze se dés re, akár nem, és ma gá ban
fog lal ja kü lö nö sen az ál la mi ér ték pa pí rok ból szár ma zó
 jövedelmet, a köt vé nyek bõl és az adós ság le ve lek bõl szár -
ma zó jö ve del met, be le ért ve az ilyen ér ték pa pí rok hoz, köt -
vé nyek hez vagy adós ság le ve lek hez kap cso ló dó pré mi u -
mo kat és dí ja kat, de nem fog lal ja ma gá ban a 10. cikk ben
em lí tett jö ve del met. E cikk al kal ma zá sá ban a ké se del mes
fi ze tés utá ni bír sá gok nem te kin ten dõk ka mat nak.

5. Az 1. és 2. be kez dé sek ren del ke zé sei nem al kal ma -
zan dók, ha a ka mat egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, amely -
ben a ka mat ke let ke zik, egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti
te vé keny sé get vagy egy ott lévõ ál lan dó bá zis ról sza bad
fog lal ko zást foly tat, és a kö ve te lés, amely után a ka ma tot
fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep hely hez vagy ál lan dó
 bázishoz kap cso ló dik. Eb ben az eset ben, az eset tõl füg -
gõen, a 7. cikk vagy a 14. cikk ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

6. A ka mat ak kor te kin ten dõ az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban ke let ke zõ nek, ha a fi ze tõ az ál lam maga, an nak köz -
igaz ga tá si te rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga vagy ott
bel föl di il le tõ sé gû sze mély. Ha azon ban a ka ma tot fi ze tõ
sze mély – akár bel föl di il le tõ sé gû az egyik Szer zõ dõ
 Államban, akár nem – az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban te lep -
hellyel vagy ál lan dó bá zis sal ren del ke zik, amellyel kap -
cso lat ban a tar to zás, amely után a ka ma tot fi ze tik fel me -
rült, és ezt a ka ma tot ez a te lep hely vagy ál lan dó bá zis
 viseli, ak kor ezt a ka ma tot úgy kell te kin te ni, mint ami
 abban az ál lam ban ke let ke zett, ahol a te lep hely vagy ál lan -
dó bá zis van.

7. Ha a ka ma tot fi ze tõ sze mély és a ka mat haszonhú -
zója kö zöt ti, vagy ket te jük és egy har ma dik sze mély kö -
zöt ti kü lön le ges kap cso lat miatt a ka mat össze ge ah hoz a
kö ve te lés hez vi szo nyít va, amely után ki fi ze tik, meg ha lad -
ja azt az össze get, amely ben a ka ma tot fi ze tõ sze mély és a
ka mat ha szon hú zó ja ilyen kap cso lat hi á nyá ban meg ál la -
pod tak vol na, e cikk ren del ke zé se it csak az utóbb em lí tett
összeg re kell al kal maz ni. Eb ben az eset ben a ki fi ze tett
több let összeg mind két Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze -
rint meg adóz tat ha tó ma rad, az Egyez mény egyéb ren del -
ke zé se i nek kel lõ fi gye lem be vé te lé vel.

12. Cikk

Jog díj

1. A jog díj, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban ke let -
ke zik és ame lyet a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -

tõ sé gû sze mély nek fi zet nek, eb ben a má sik ál lam ban meg -
adóz tat ha tó.

2. Mind azon ál tal az ilyen jog díj ab ban a Szer zõ dõ
 Államban is meg adóz tat ha tó, amely ben ke let ke zik és ezen
ál lam jog sza bá lyai sze rint, de ha a jog díj ha szon hú zó ja a
má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû, az így ki ve -
tett adó nem ha lad hat ja meg a jog díj brut tó össze gé nek
10 szá za lé kát.

3. E cikk al kal ma zá sá ban a „jog díj” ki fe je zés min den
olyan jel le gû fi ze tést je len t, ame lyet iro dal mi, mû vé sze ti
vagy tu do má nyos mû vek (ide ért ve a film al ko tást) vagy
 rádiós vagy te le ví zi ós su gár zás ra szánt fil mek és sza la gok, 
vi deo ka zet ták szer zõi jo gá nak, bár mi lyen sza ba da lom nak, 
véd jegy nek, for ma ter ve zé si vagy más min tá nak, terv nek,
szá mí tó gép prog ram nak, tit kos for mu lá nak vagy el já rás -
nak hasz ná la tá ért vagy hasz no sí tá si jo gá ért vagy ipar i,
 kereskedelmi vagy tu do má nyos be ren de zé sek használa -
táért vagy hasz no sí tá si jo gá ért, va la mint ipar i, ke res ke del -
mi vagy tu do má nyos ta pasz ta la tok ra vo nat ko zó informá -
cióért el len ér ték ként kap nak; mind azon ál tal az ipar i,
keres kedelmi vagy tu do má nyos be ren de zé sek használa -
táért vagy hasz no sí tá si jo gá ért tör té nõ fi ze tés ab ban az
eset ben te kint he tõ jog díj nak, ha azok nak sza ba da lom vagy 
know-how jel le gük van.

4. Az 1. és 2. be kez dé sek ren del ke zé sei nem al kal ma -
zan dók, ha a jog díj egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban, amely -
ben a jog díj ke let ke zik, egy ott lévõ te lep hely út ján üz le ti
te vé keny sé get vagy egy ott lévõ ál lan dó bá zis ról sza bad
fog lal ko zást foly tat, és a jog vagy va gyo ni ér ték, amely
után a jog dí jat fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep hely hez
vagy ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik. Eb ben az eset ben, az
eset tõl füg gõ en, a 7. cikk vagy a 14. cikk ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

5. A jog díj ak kor te kin ten dõ az egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban ke let ke zõ nek, ha a fi ze tõ eb ben az ál lam ban bel föl di
il le tõ sé gû. Ha azon ban a jog dí jat fi ze tõ sze mély – akár bel -
föl di il le tõ sé gû az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban, akár nem –
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban te lep hellyel vagy ál lan dó
 bázissal ren del ke zik, amellyel kap cso lat ban a jog díj fi ze té -
si kö te le zett ség fel me rült, és ezt a jog dí jat ez a te lep hely
vagy ál lan dó bá zis vi se li, ak kor ezt a jog dí jat úgy kell
 tekinteni, mint ami ab ban az ál lam ban ke let ke zett, ahol a
te lep hely vagy ál lan dó bá zis van.

6. Ha a jog dí jat fi ze tõ sze mély és a jog díj ha szon hú zó ja 
kö zöt ti, vagy ket te jük és egy har ma dik sze mély kö zöt ti
 különleges kap cso lat miatt a jog díj össze ge azon hasz no sí -
tás hoz, jog hoz vagy in for má ci ó hoz vi szo nyít va, amely
után fi ze tik, meg ha lad ja azt az össze get, amely ben a jog dí -
jat fi ze tõ sze mély és a jog díj ha szon hú zó ja ilyen kap cso lat
hi á nyá ban meg ál la po dott vol na, e cikk ren del ke zé se it csak 
az utóbb em lí tett összeg re kell al kal maz ni. Eb ben az eset -
ben a ki fi ze tett több let összeg mind két Szer zõ dõ Ál lam
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jog sza bá lyai sze rint adóz tat ha tó ma rad, az Egyez mény
egyéb ren del ke zé se i nek kel lõ fi gye lem be vé te lé vel.

13. Cikk

Elidegenítésbõl származó nyereség

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély nek a 6. cikk ben meg ha tá ro zott és a má sik Szer zõ dõ
Ál lam ban fek võ in gat lan va gyo na el ide ge ní té sé bõl szár -
ma zó nye re sé ge meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az olyan tár sa ság ban lévõ ré sze se dés nek, jog nak
vagy ér de kelt ség nek el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re ség,
amely nek esz kö zei fõ leg az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban
lévõ in gat lan va gyon ból vagy az ah hoz fû zõ dõ jo gok ból
áll nak, vagy olyan tár sa ság ban lévõ ré sze se dés bõl, amely -
nek esz kö zei fõ leg az egyik ál lam ban lévõ ilyen in gat lan
va gyon ból vagy az ah hoz fû zõ dõ jo gok ból áll nak, az
 ingatlan fek vé se sze rin ti ál lam ban meg adóz tat ha tó.

3. Az olyan ingó va gyon el ide ge ní té sé bõl szár ma zó
nye re ség, amely az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa
má sik Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ te lep he lyé nek üze mi
 vagyona, vagy amely egy olyan ál lan dó bá zis hoz tar to zik,
amellyel az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban il le tõ ség gel bíró
sze mély sza bad fog lal ko zás gya kor lá sa cél já ból a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban ren del ke zik, be le ért ve az olyan nye re -
sé get, ame lyet egy ilyen te lep hely nek (egye dül vagy az
egész vál lal ko zás sal együtt tör té nõ) el ide ge ní té sé bõl,
vagy egy ilyen ál lan dó bá zis nak az el ide ge ní té sé bõl el ér -
nek, eb ben a má sik ál lam ban adóz tat ha tó.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal nem zet -
kö zi for ga lom ban üze mel te tett ha jók vagy légi jár mû vek
vagy az ilyen ha jók vagy légi jár mû vek üze mel te té sét szol -
gá ló ingó va gyon el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re ség
csak eb ben a Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó.

5. Az e cikk 1., 2., 3. és 4. be kez dé se i ben nem em lí tett
va gyon el ide ge ní té sé bõl szár ma zó nye re ség csak ab ban a
Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó, amely ben az el ide ge ní tõ
bel föl di il le tõ sé gû.

14. Cikk

Szabad foglalkozás

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély sza bad fog lal ko zás ból vagy más ön ál ló te vé keny sé -
gek bõl szár ma zó jö ve del me csak eb ben az ál lam ban adóz -
tat ha tó az aláb bi kö rül mé nyek fenn ál lá sá nak ki vé te lé vel,
ami kor az ilyen jö ve de lem a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban is
adóz tat ha tó:

a) ha a sze mély nek te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz a má sik 
Szer zõ dõ Ál lam ban ál lan dó bá zis rend sze re sen ren del ke -

zé sé re áll; eb ben az eset ben a jö ve de lem bõl csak annyi
adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban, amennyi az ál lan dó
bá zis nak tud ha tó be; vagy

b) ha a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bár mely ti zen két
 hónapos idõ tar ta mon be lül egy foly tá ban vagy meg sza kí tá -
sok kal össze sen 183 na pos vagy azt meg ha la dó idõ sza kot
tar tóz ko dik.

2. A „sza bad fog lal ko zás” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja
kü lö nö sen az ön ál ló an ki fej tett tu do má nyos, iro dal mi,
 mûvészeti, ne ve lé si vagy ok ta tá si te vé keny sé get, to váb bá
az or vo sok, jo gá szok, mér nö kök, épí té szek, fog or vo sok és
köny ve lõk ön ál ló te vé keny sé gét.

15. Cikk

Nem önálló munka

1. A 16., 18., 19. és 21. cik kek ren del ke zé se i nek fenn -
tar tá sá val a fi ze tés, a bér és más ha son ló dí ja zás, ame lyet
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély
nem ön ál ló mun ká já ra te kin tet tel kap, csak eb ben az
 államban adóz tat ha tó, ki vé ve, ha a mun kát a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ban vég zik. Amennyi ben a mun kát ott vég zik,
úgy az ezért ka pott dí ja zás meg adóz tat ha tó eb ben a má sik
ál lam ban.

2. Te kin tet nél kül az 1. be kez dés ren del ke zé se i re, az
a dí ja zás, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di
 illetõségû sze mély a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban gya ko rolt
nem ön ál ló mun ká ra te kin tet tel kap, csak az el sõ ként em lí -
tett ál lam ban adóz tat ha tó, ha va la mennyi kö vet ke zõ fel té -
tel tel je sül:

a) a ked vez mé nye zett a má sik ál lam ban nem tartóz -
kodik egy foly tá ban vagy meg sza kí tá sok kal össze sen
183 nap nál hosszabb idõ sza kot az adott nap tá ri év ben kez -
dõ dõ vagy vég zõ dõ bár mely ti zen két hó na pos idõ tar ta mon 
be lül, és

b) a dí ja zást olyan mun ka adó fi ze ti, vagy azt olyan
mun ka adó ne vé ben fi ze tik, aki nem bel föl di il le tõ sé gû a
má sik ál lam ban, és

c) a dí ja zást nem a mun ka adó nak a má sik ál lam ban
lévõ te lep he lye vagy ál lan dó bá zi sa vi se li.

3. Te kin tet nél kül e cikk elõ zõ ren del ke zé se i re, a nem -
zet kö zi for ga lom ban üze mel te tett hajó, légi jár mû vagy
köz úti szál lí tó jár mû, il let ve bel ví zi szál lí tást vég zõ hajó
fe dél ze tén vég zett mun ká ért ka pott dí ja zás megadóztat -
ható ab ban a Szer zõ dõ Ál lam ban, ahol a mun ka adó bel föl -
di il le tõ sé gû.

16. Cikk

Igazgatók tiszteletdíja

Az igaz ga tói tisz te let díj és más ha son ló fi ze tés, ame lyet
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély,
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a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû tár sa ság
igaz ga tó sá gá nak vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak vagy ha -
son ló tes tü le té nek tag ja ként kap, meg adóz tat ha tó eb ben
a má sik ál lam ban.

17. Cikk

Mû vé szek és spor to lók

1. Te kin tet nél kül a 14. és 15. cik kek ren del ke zé se i re,
az a jö ve de lem, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel -
föl di il le tõ sé gû sze mély elõ adó mû vész ként, mint szín pa di, 
film-, rá dió- vagy te le ví zi ós mû vész vagy ze ne mû vész,
vagy spor to ló ként él vez a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban ilyen
mi nõ sé gé ben ki fej tett sze mé lyes te vé keny sé gé bõl, meg -
adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Amennyi ben egy elõ adó mû vész vagy egy spor to ló
ál tal ilyen mi nõ sé gé ben ki fej tett sze mé lyes te vé keny sé gé -
bõl szár ma zó jö ve de lem nem az elõ adó mû vész nél vagy
spor to ló nál ma gá nál, ha nem egy má sik sze mély nél je lent -
ke zik, úgy ez a jö ve de lem, te kin tet nél kül a 7. és a 15. cik -
kek ren del ke zé se i re, meg adóz tat ha tó ab ban a Szer zõ dõ
Ál lam ban, amely ben az elõ adó mû vész vagy a spor to ló
a te vé keny sé gét ki fej ti.

3. Te kin tet nél kül e cikk 1. és 2. be kez dé sé nek ren del -
ke zé se i re, az e cikk ben em lí tett jö ve de lem men tes az adó
alól ab ban a Szer zõ dõ Ál lam ban, ame lyik ben a mû vész
vagy a spor to ló te vé keny sé gét ki fej ti, fel té ve, hogy ezt
a te vé keny sé get en nek a Szer zõ dõ Ál lam nak vagy a má sik
Szer zõ dõ Ál lam nak a köz- vagy kor mány za ti for rá sa i ból
tá mo gat ják, vagy a te vé keny sé get a Szer zõ dõ Ál la mok
 közötti kul tu rá lis egyez mény vagy meg ál la po dás alap ján
vég zik. Eb ben az eset ben a jö ve de lem csak ab ban a Szer -
zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tó, ame lyik ben a mû vész nek
vagy a spor to ló nak il le tõ sé ge van.

18. Cikk

Nyugdíjak

A nyug díj és más ha son ló té rí tés, amely az egyik Szer -
zõ dõ Ál lam ban ke let ke zik és ame lyet a má sik Szer zõ dõ
Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek ko ráb bi mun ka -
vég zés re te kin tet tel fi zet nek, csak az el sõ ként em lí tett
 államban adóz tat ha tó.

19. Cikk

Közszolgálat

1. a) Fi ze té sek, bé rek és más ha son ló, nem nyug díj jel -
le gû dí ja zá sok, ame lye ket az egyik Szer zõ dõ Ál lam vagy

an nak köz igaz ga tá si te rü le ti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá -
ga fi zet egy ter mé sze tes sze mély nek, az ezen ál lam nak
vagy köz igaz ga tá si te rü le ti al egy ség nek vagy he lyi ha tó -
ság nak tel je sí tett szol gá la tért, csak eb ben az ál lam ban
adóz tat ha tók.

b) Az ilyen fi ze té sek, bé rek és más ha son ló dí ja zá sok
azon ban csak a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban adóz tat ha tók,
ha a szol gá la tot eb ben a má sik ál lam ban tel je sí tet ték, és
a ter mé sze tes sze mély eb ben az ál lam ban olyan bel föl di
 illetõségû sze mély, aki:

(i) en nek az ál lam nak az ál lam pol gá ra; vagy
(ii) nem ki zá ró lag a szol gá lat tel je sí té se cél já ból

vált eb ben az ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
méllyé.

2. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vagy köz igaz ga tá si terü -
leti al egy sé ge vagy he lyi ha tó sá ga ál tal foly ta tott üz le ti
 tevékenységgel kap cso la to san tel je sí tett szol gá la tért fi ze -
tett fi ze té sek re, bé rek re és más ha son ló dí ja zá sok ra a 15.,
16. és 17. cik kek ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

20. Cikk

Tanulók

Azok a ki fi ze té sek, ame lye ket olyan ta nu lók, vagy ipar i
és ke res ke del mi ta nu lók vagy gya kor no kok kap nak el lá tá -
suk ra, ta nul má nyi vagy kép zé si cé lok ra, akik köz vet le nül
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ba való uta zás elõtt a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû ek vol tak, vagy je len leg
is azok, és akik az el sõ ként em lí tett ál lam ban ki zá ró lag
 tanulmányi vagy kép zé si cél ból tar tóz kod nak, nem adóz -
tat ha tók eb ben az ál lam ban, amennyi ben az ilyen kifize -
tések ezen az ál la mon kí vü li for rás ból szár maz nak.

21. Cikk

Tanárok és oktatók

1. Az a ta nár vagy ok ta tó, aki két évet meg nem ha la dó
idõ szak ra el lá to gat az egyik Szer zõ dõ Ál lam ba ki zá ró lag
ab ból a cél ból, hogy eb ben a Szer zõ dõ Ál lam ban egye te -
men, fõ is ko lán vagy más el is mert ku ta tó in té zet ben vagy
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nít son vagy fel sõ fo kú ta nul -
má nyo kat foly tas son (be le ért ve a ku ta tást) és aki köz vet le -
nül ezen lá to ga tás elõtt a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl -
di il le tõ sé gû sze mély volt, az el sõ ként em lí tett Szer zõ dõ
Ál lam ban men tes az adó alól az ilyen ta ní tá sért, ku ta tá sért
ka pott dí ja zás után két évet meg nem ha la dó idõ tar tam ra
at tól az idõ pont tól kezd ve, ami kor ilyen cél ból elõ ször
 látogatja meg ezt a Szer zõ dõ Ál la mot.

2. En nek a cikk nek az elõ zõ ren del ke zé sei nem al kal -
ma zan dók az olyan dí ja zás ra, ame lyet a ta nár vagy az
 oktató ku ta tás foly ta tá sá ért kap, ha a ku ta tást el sõ sor ban
egy meg ha tá ro zott sze mély vagy sze mé lyek egyé ni hasz na 
ér de ké ben vég zik.
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22. Cikk

Egyéb jövedelem

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély jö ve del mé nek az Egyez mény elõ zõ cik ke i ben nem
tár gyalt ré szei, bár hol is ke let kez nek, csak eb ben az ál lam -
ban adóz tat ha tók.

2. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei nem al kal ma zan dók
a 6. cikk 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in gat lan va gyon -
ból szár ma zó jö ve del men kí vü li jö ve del mek re, ha az ilyen
jö ve del mek nek az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû ha szon hú zó ja a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban egy ott
levõ te lep hely út ján üz le ti te vé keny sé get fejt ki vagy a má -
sik ál lam ban sza bad fog lal ko zást foly tat egy ott lévõ ál lan -
dó bá zis ról, és a jog vagy a va gyon, amely re te kin tet tel a
jö ve del met fi ze tik, tény le ge sen eh hez a te lep hely hez vagy
ál lan dó bá zis hoz kap cso ló dik. Eb ben az eset ben, az eset tõl 
füg gõ en, a 7. cikk vagy a 14. cikk ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

23. Cikk

Va gyon

1. A 6. cikk ben em lí tett olyan in gat lan va gyon, amely
az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély
tu laj do nát ké pe zi és a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban fek szik,
meg adóz tat ha tó eb ben a má sik ál lam ban.

2. Az ingó va gyon, amely egy olyan te lep hely üz le ti
va gyo ná nak ré szét ké pe zi, amellyel az egyik Szer zõ dõ
 Állam vál lal ko zá sa a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban ren del ke -
zik, vagy olyan ingó va gyon, amely az egyik Szer zõ dõ
 Államban bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek a má sik Szer -
zõdõ Ál lam ban lévõ sza bad fog lal ko zás foly ta tá sá ra szol -
gá ló ál lan dó bá zi sá hoz tar to zik, meg adóz tat ha tó eb ben a
má sik ál lam ban.

3. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak a va gyo -
na, amely a nem zet kö zi for ga lom ban üze mel te tett ha jók -
ból vagy légi jár mû vek bõl vagy köz úti szál lí tó jár mû vek -
bõl vagy vas út ból áll, és az ilyen ha jók vagy légi jár mû vek
vagy köz úti szál lí tó jár mû vek vagy vas út üze mel te té sé re
szol gá ló ingó va gyo na csak eb ben az ál lam ban adóz -
tatható.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
mély min den más va gyon ré sze csak eb ben az ál lam ban
adóz tat ha tó.

24. Cikk

A kettõs adóztatás elkerülése

1. Ma gyar or szá gon a ket tõs adóz ta tást a kö vet ke zõ
 módon kell el ke rül ni:

a) Amennyi ben a Ma gyar or szá gon bel föl di il le tõ sé gû
sze mély olyan jö ve del met él vez vagy olyan va gyo na van,
amely ezen Egyez mény ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat -
ha tó Üz be gisz tán ban, Ma gyar or szág a b) pont ban és a
3. be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek fenn tar tá sá val men -
te sí ti az ilyen jö ve del met vagy va gyont az adó alól.

b) Amennyi ben a Ma gyar or szá gon bel föl di il le tõ sé gû
sze mély olyan jö ve de lem té te le ket él vez, ame lyek a 10.,
11., 12. cikk ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat ha tók Üz -
begisztánban, Ma gyar or szág le he tõ vé te szi az ilyen bel -
földi il le tõ sé gû sze mély jö ve del mét ter he lõ adó ból azon
összeg le vo ná sát, amely meg egye zik az Üz be gisz tán ban
meg fi ze tett adó val. Az így le vont összeg azon ban nem
 haladhatja meg a le vo nás elõtt szá mí tott adó nak azt a ré -
szét, amely az Üz be gisz tán ból szár ma zó ilyen jö ve de lem -
té te lek re esik.

2. Üz be gisz tán ban a ket tõs adóz ta tást a kö vet ke zõ
 módon kell el ke rül ni:

Amennyi ben az Üz be gisz tán ban il le tõ ség gel bíró sze -
mély olyan jö ve del met él vez, vagy olyan va gyo na van,
amely ezen Egyez mény ren del ke zé sei sze rint meg adóz tat -
ha tó Ma gyar or szá gon, Üz be gisz tán meg en ge di:

a) ezen il le tõ sé gû sze mély nek a jö ve de lem adó já ból
a Ma gyar or szá gon meg fi ze tett jö ve de lem adó val meg -
egye zõ összeg le vo ná sát,

b) ezen il le tõ sé gû sze mély nek a va gyon adó já ból a
 Magyarországon meg fi ze tett va gyon adó val meg egye zõ
összeg le vo ná sát.

Az ilyen le vo nás azon ban egyik eset ben sem ha lad hat ja
meg a le vo nás elõtt szá mí tott jö ve de lem adó nak vagy
 vagyonadónak azt a ré szét, amely, az eset tõl füg gõ en, a
Ma gyar or szá gon meg adóz tat ha tó jö ve de lem re vagy va -
gyon ra esik.

3. Amennyi ben az Egyez mény bár mely ren del ke zé se
sze rint va la mely, az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di
 illetõségû sze mély ál tal él ve zett jö ve de lem, vagy a tu laj -
do nát ké pe zõ va gyon men te sül az adó alól eb ben az ál lam -
ban, ez az ál lam mind azon ál tal en nek a bel föl di il le tõ sé gû
sze mély nek a töb bi jö ve del me vagy va gyo na utá ni adó
 kiszámításánál fi gye lem be ve he ti a men te sí tett jö ve del met 
vagy va gyont.

25. Cikk

Egyenlõ elbánás

1. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá rai nem vet he -
tõk a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban olyan adóz ta tás, vagy
 azzal össze füg gõ kö te le zett ség alá, amely más vagy ter he -
sebb, mint az az adóz ta tás és az zal össze füg gõ kö te le zett -
ség, amely nek e má sik ál lam ál lam pol gá rai azo nos kö rül -
mé nyek kö zött – kü lö nös te kin tet tel a bel föl di il le tõ ség re – 
alá van nak vagy alá le het nek vet ve. Ez a ren del ke zés,
 tekintet nél kül az 1. cikk ren del ke zé se i re, azok ra a sze mé -
lyek re is al kal ma zan dó, akik nem bel föl di il le tõ sé gû ek az
egyik vagy mind két Szer zõ dõ Ál lam ban.
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2. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
hon ta lan sze mé lyek nem vet he tõk egyik Szer zõ dõ Ál lam -
ban sem olyan adóz ta tás, vagy az zal össze füg gõ kö te le -
zett ség alá, amely más vagy ter he sebb, mint az az adóz -
tatás és az zal össze füg gõ kö te le zett ség, amely nek az il le tõ
ál lam ál lam pol gá rai azo nos kö rül mé nyek kö zött – kü lö nös 
te kin tet tel a bel föl di il le tõ ség re – alá van nak vagy alá
 lehetnek vet ve.

3. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sá nak a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban lévõ te lep he lyét eb ben a má sik ál lam -
ban nem le het ked ve zõt le neb bül adóz tat ni, mint en nek a
má sik ál lam nak azo nos te vé keny sé get foly ta tó vállalko -
zásait. Ez a ren del ke zés nem ér tel me zen dõ ak ként, mint ha
az egyik Szer zõ dõ Ál la mot arra kö te lez né, hogy a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mé lyek nek
olyan, a pol gá ri jog ál lás vagy csa lá di kö te le zett sé gek alap -
ján járó sze mé lyi ked vez mé nye ket, men tes sé ge ket és le vo -
ná so kat nyújt son az adó zás ban, ame lyek ben a sa ját te rü le -
tén bel föl di il le tõ sé gû sze mé lye ket ré sze sí ti.

4. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam vál lal ko zá sa ál tal a má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze mély nek fi ze tett 
ka mat, jog díj és más költ ség az ilyen vál lal ko zás adóz tat -
ha tó nye re sé gé nek meg ál la pí tá sá ra ugyan olyan fel té te lek
mel lett le von ha tó, mint ha azo kat az el sõ ként em lí tett
 államban bel föl di il le tõ sé gû sze mély ré szé re fi zet ték vol -
na, ki vé ve, ha a 9. cikk 1. be kez dé sé nek, a 11. cikk 7. be -
kez dé sé nek vagy a 12. cikk 6. be kez dé sé nek ren del ke zé sei 
al kal ma zan dók. Ha son ló kép pen az egyik Szer zõ dõ Ál lam
vál lal ko zá sá nak a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le -
tõ sé gû sze méllyel szem ben fenn ál ló tar to zá sai ugyan olyan 
fel té te lek mel lett le von ha tók az ilyen vál lal ko zás adó kö te -
les va gyo ná nak meg ál la pí tá sá ra, mint ha ezek a tar to zá sok
az el sõ ként em lí tett ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû sze -
méllyel szem ben áll tak vol na fenn.

5. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam olyan vál lal ko zá sai, ame -
lyek nek tõ ké je tel je sen vagy rész ben, köz vet le nül vagy
köz vet ve a má sik Szer zõ dõ Ál lam ban bel föl di il le tõ sé gû
egy vagy több sze mély tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt 
van, nem vet he tõk az el sõ ként em lí tett Szer zõ dõ Ál lam ban 
olyan adóz ta tás vagy az zal össze füg gõ kö te le zett ség alá,
amely más vagy ter he sebb, mint az az adóz ta tás és az zal
össze füg gõ kö te le zett sé gek, ame lyek nek az el sõ ként em lí -
tett ál lam más ha son ló vál lal ko zá sai alá van nak vagy alá
le het nek vet ve.

6. E cikk ren del ke zé sei, te kin tet nél kül a 2. cikk ren del -
ke zé se i re, bár mi lyen faj tá jú és meg ne ve zé sû adó ra al kal -
ma zan dók.

26. Cikk

Egyeztetõ eljárás

1. Ha egy sze mély vé le mé nye sze rint az egyik vagy
mind két Szer zõ dõ Ál lam in téz ke dé sei rá néz ve olyan

adóz ta tás hoz ve zet nek vagy fog nak ve zet ni, amely nem
 felel meg az Egyez mény ren del ke zé se i nek, úgy ezek nek
az ál la mok nak a bel sõ jog sza bá lyai ál tal biz to sí tott jog -
orvoslati le he tõ sé gek tõl füg get le nül, ügyét elõ ter jeszt he ti
an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak az il le té kes ha tó sá gá hoz,
amely ben bel föl di il le tõ sé gû, vagy ha ügye a 25. cikk
1. be kez dé se alá tar to zik, an nak a Szer zõ dõ Ál lam nak az
il le té kes ha tó sá gá hoz, amely nek ál lam pol gá ra. Az ügyet
arra az in téz ke dés re vo nat ko zó elsõ ér te sí tést kö ve tõ há -
rom éven be lül kell elõ ter jesz te ni, amely az Egyez mény
ren del ke zé se i nek meg nem fe le lõ adóz ta tás hoz ve ze tett.

2. Az il le té kes ha tó ság, amennyi ben a ki fo gást meg ala -
po zott nak ta lál ja, és ön ma ga nem ké pes ki elé gí tõ meg ol -
dást ta lál ni, tö re ked ni fog arra, hogy az ügyet a má sik Szer -
zõ dõ Ál lam il le té kes ha tó sá gá val együtt köl csö nös egyet -
ér tés sel ren dez ze úgy, hogy el ke rül jék az olyan adóz ta tást,
amely nem áll össz hang ban az Egyez ménnyel. Az így lét -
re jött meg ál la po dást a Szer zõ dõ Ál la mok bel sõ jog sza bá -
lya i ban elõ írt ha tár idõk tõl füg get le nül vég re kell haj ta ni.

3. A Szer zõ dõ Ál la mok il le té kes ha tó sá gai tö re ked ni
fog nak arra, hogy az Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy
 alkalmazásával kap cso la tos ne héz sé ge ket és két sé ge ket
köl csö nös egyet ér tés sel old ják fel. Kö zös ta nács ko zá so kat 
tart hat nak an nak ér de ké ben, hogy olyan ese tek ben is el ke -
rül jék a ket tõs adóz ta tást, ame lyek rõl az Egyez mény nem
ren del ke zik.

4. A Szer zõ dõ Ál la mok il le té kes ha tó sá gai az elõ zõ be -
kez dé sek ér tel mé ben lét re ho zan dó egyet ér tés el éré se cél -
já ból köz vet le nül érint kez het nek egy más sal, be le ért ve
a be lõ lük vagy kép vi se lõ ik bõl álló bi zott ság út ján tör té nõ
egyez te tést.

27. Cikk

In for má ció cse re

1. A Szer zõ dõ Ál la mok il le té kes ha tó sá gai ki fog ják
cse rél ni az Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá hoz, 
vagy a Szer zõ dõ Ál la mok vagy azok köz igaz ga tá si te rü le ti 
al egy sé gei vagy he lyi ha tó sá gai ál tal ki ve tett, bár mi lyen
faj tá jú vagy meg ne ve zé sû adó ra vo nat ko zó bel sõ jog sza -
bá lyok ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges in for -
má ci ó kat, amennyi ben az ezek sze rin ti adóz ta tás nem
 ellentétes az Egyez ménnyel. A köl csö nös tá jé koz ta tást az
1. és a 2. cikk nem kor lá toz za. A Szer zõ dõ Ál lam ál tal így
ka pott tá jé koz ta tást ugyan úgy ti tok ként kell ke zel ni, mint
az en nek az ál lam nak a sa ját bel sõ jog sza bá lyai alap ján
meg szer zett in for má ci ó kat és csak olyan sze mé lyek vagy
ha tó sá gok (be le ért ve a bí ró sá go kat és a köz igaz ga tá si szer -
ve ket) ré szé re sza bad fel fed nie, ame lyek az elsõ mon dat -
ban hi vat ko zott adók meg ál la pí tá sá val vagy be sze dé sé vel, 
ezek ér vé nye sí té sé vel és a vo nat ko zó pe res el já rás sal,
vagy az ezek kel az adók kal kap cso la tos jog or vos lat el bí rá -
lá sá val fog lal koz nak. Ezek a sze mé lyek vagy ha tó sá gok
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a tá jé koz ta tást csak ilyen cé lok ra hasz nál hat ják fel. Nyil -
vá nos bí ró sá gi tár gya lá so kon vagy bí ró sá gi ha tá ro za tok -
ban a tá jé koz ta tást nyil vá nos ság ra hoz hat ják.

2. Az 1. be kez dés ren del ke zé sei sem mi lyen eset ben
sem ér tel mez he tõk úgy, mint ha va la me lyik Szer zõ dõ Ál la -
mot kö te lez nék:

a) az egyik vagy a má sik Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lya i -
tól vagy ál lam igaz ga tá si gya kor la tá tól el té rõ ál lam igaz ga -
tá si in téz ke dé sek ho za ta lá ra;

b) olyan tá jé koz ta tás nyúj tá sá ra, amely az egyik vagy
a má sik Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze rint, vagy az
 államigazgatás szo ká sos rend jé ben nem sze rez he tõ be;

c) olyan tá jé koz ta tás nyúj tá sá ra, amely bár mi lyen szak -
mai, üz le ti, ipar i, ke res ke del mi vagy fog lal ko zá si tit kot
vagy szak mai el já rást tár na fel, vagy amely nek fel fe dé se
el len té tes len ne a köz rend del.

28. Cikk

Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai

Az Egyez mény sem mi lyen mó don nem érin ti a dip lo -
má ci ai kép vi se let ve ze tõ jét és a kon zult és a dip lo má ci ai
kép vi se lõt vagy a kon zu li tiszt vi se lõt a nem zet kö zi jog
 általános sza bá lyai sze rint, vagy kü lön egyez mé nyek ren -
del ke zé sei alap ján meg il le tõ adó zá si ki vált sá go kat.

29. Cikk

Hatálybalépés

A Szer zõ dõ Ál la mok mind egyi ke dip lo má ci ai úton ér te -
sí ti a má si kat ar ról, hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé -
hez jog sza bá lyai sze rint szük sé ges el já rás nak ele get tett.
Ez az Egyez mény a ké sõb bi ér te sí tés kéz hez vé te lé nek
nap ján lép ha tály ba, és az után al kal ma zan dó:

a) a for rás nál le vont adók te kin te té ben az Egyez mény
ha tály ba lé pé sé nek évét köz vet le nül kö ve tõ nap tá ri év
 január 1-jén vagy azt kö ve tõ en ke let ke zett jö ve de lem re;

b) az egyéb jö ve de lem adók és va gyon adók tekinte -
tében az olyan adók ra, ame lyek az Egyez mény ha tály ba
 lépésének évét köz vet le nül kö ve tõ nap tá ri év ja nu ár 1-jén
vagy az után kez dõ dõ bár mely nap tá ri évre vet he tõk ki.

30. Cikk

Felmondás

Ez az Egyez mény mind ad dig ha tály ban ma rad, amed dig 
az egyik Szer zõ dõ Ál lam fel nem mond ja. Az Egyez ményt
an nak ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott öt év után bár me lyik
Szer zõ dõ Ál lam bár mi kor fel mond hat ja úgy, hogy bár me -
lyik nap tá ri év vé gét leg alább hat hó nap pal meg elõ zõ en
a fel mon dás ról dip lo má ci ai úton ér te sí tést küld.

Eb ben az eset ben az Egyez mény mind a két Szer zõ dõ
Ál lam ban ha tá lyát vesz ti:

a) a for rás nál le vont adók te kin te té ben a fel mon dás ról
szó ló ér te sí tés át vé te lé nek évét köz vet le nül kö ve tõ nap tá ri
év ja nu ár 1-jén vagy azt kö ve tõ en ke let ke zett jö ve de lem re;

b) az egyéb jö ve de lem adók és a va gyon adók te kin te té -
ben a fel mon dás ról szó ló ér te sí tés át vé te lé nek évét köz vet -
le nül kö ve tõ nap tá ri év ja nu ár 1-jén vagy azt kö ve tõ en
kez dõ dõ bár mely nap tá ri évre ki vet he tõ adók ra vo nat ko -
zó an.

En nek hi te lé ül az arra kel lõ meg ha tal ma zás sal ren del -
ke zõ alul írot tak az Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült két pél dány ban Tas kent ban 2008. áp ri lis
17. nap ján ma gyar, üz bég és an gol nyel ven, mind egyik
szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol
nyel vû szö veg irány adó.

(Alá írá sok)

CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND

ON CAPITAL

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Uzbekistan, desiring to
conclude a Convention for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect
to taxes on income and capital, and with a view to promote
economic cooperation between the two countries,

Have agreed as follows:

Ar tic le 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are
residents of one or both of the Contracting States.

Ar tic le 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and
on capital imposed on behalf of a Contracting State or of
its administrative territorial subdivisions or local
authorities, irrespective of the manner in which they are
levied.
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2. There shall be regarded as taxes on income and on
capital all taxes imposed on total income, on total capital
or on elements of income or of capital, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable
property, taxes on the total amount of wages or salaries
paid by enterprises, as well as taxes on capital
appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall
apply are in particular:

(a) in Hungary: 

(i) the per so nal in co me tax;

(ii) the cor po ra te tax;

(iii) the di vi dend tax;

(iv) the sur tax;

(v) the land par cel tax;

(vi) the bu il ding tax

(hereinafter referred to as „Hungarian tax”);

(b) in the case of the Republic of Uzbekistan:

(i) the tax on in co me (pro fit) of leg al per sons;

(ii) the tax on in co me of in di vi du als; 

(iii) the pro perty tax

(hereinafter referred to as „Uzbekistan tax”).

4. This Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes that are imposed after the date
of signature of this Convention in addition to, or in place
of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of any
significant changes that have been made in their respective 
taxation laws.

Ar tic le 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the
context otherwise requires:

(a) the term „Hungary” means the Republic of Hungary 
and, when used in a geographical sense it means the
territory of the Republic of Hungary;

(b) the term „Uzbekistan” means the Republic of
Uzbekistan, and by the use in the geographical sense
includes its territory, the territorial waters and air space
over them where the Republic of Uzbekistan may exercise
sovereign rights and jurisdiction including rights to use the 
subsoil and natural resources in accordance with
international law and the laws of the Republic of
Uzbekistan;

(c) the terms „a Contracting State”, „one of the
Contracting States” and „the other Contracting State”
mean Hungary or Uzbekistan, as the context requires;

(d) the term „person” includes an individual, a
company and any other body of persons;

(e) the term „company” means body corporate or any
entity which is treated as a body corporate for tax
purposes;

(f) the terms „enterprise of a Contracting State” and
„enterprise of the other Contracting State” mean
respectively an enterprise carried on by a resident of a
Contracting State and an enterprise carried on by a resident 
of the other Contracting State;

(g) the term „international traffic” means any transport
by a ship, aircraft, railway or road-transport vehicle
operated by an enterprise of a Contracting State, except
when the ship, aircraft, railway or road-transport vehicle is
operated solely between places in the other Contracting
State;

(h) the term „competent authority” means:
(i) in the case of Hungary, the Minister of Finance

or his authorised representative;
(ii) in the case of the Republic of Uzbekistan, the

State Tax Committee or its authorised
representative;

(i) the term „national” means:
(i) any individual possessing the nationality of a

Contracting State;
(ii) any legal person, partnership, association or

other entity deriving its status as such from the
laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any
time by a Contracting State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the Convention
applies, any meaning under the applicable tax laws of that
State prevailing over a meaning given to the term under
other laws of that State. The meaning of a term under the
taxation law of that state shall have priority over the
meaning provided for such term in other branches of its
legislation.

Ar tic le 4

RESIDENT

1. For the pur po ses of this Con ven ti on, the term
„re si dent of a Cont rac ting Sta te” me ans any per son who,
un der the laws of that Sta te, is li ab le to tax the re in by
re a son of his do mi ci le, re si den ce, pla ce of ma na ge ment,
pla ce of in cor po ra ti on or any ot her cri te ri on of a si mi lar
na tu re, and also inc lu des that Sta te and any ad mi nist ra ti ve
ter ri to ri al sub di vi si ons or lo cal aut ho rity the re of. This
term, ho we ver, does not inc lu de any per son who is li ab le
to tax in that Sta te in res pect only of in co me from so ur ces
in that Sta te or ca pi tal si tu a ted the re in. 

2. Whe re by re a son of the pro vi si ons of pa rag raph 1 an
in di vi du al is a re si dent of both Cont rac ting Sta tes, then his
sta tus shall be de ter mi ned as fol lows:
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(a) he shall be de e med to be a re si dent only of the Sta te
in which he has a per ma nent home ava i lab le to him; if he
has a per ma nent home ava i lab le to him in both Sta tes, he
shall be de e med to be a re si dent only of the Sta te with
which his per so nal and eco no mic re lat ions are clo ser
(cent re of vi tal in ter ests);

(b) if the Sta te in which he has his cent re of vi tal
in ter ests can not be de ter mi ned, or if he has not a
per ma nent home ava i lab le to him in eit her Sta te, he shall
be de e med to be a re si dent only of the Sta te in which he has 
an ha bi tu al abo de;

(c) if he has an ha bi tu al abo de in both Sta tes or in
ne it her of them, he shall be de e med to be a re si dent only of
the Sta te of which he is a na ti o nal;

(d) if he is a na ti o nal of both Sta tes or of ne it her of
them, the com pe tent aut ho ri ti es of the Cont rac ting Sta tes
shall sett le the qu es ti on by mu tu al ag re e ment.

3. Whe re by re a son of the pro vi si ons of pa rag raph 1 a
per son ot her than an in di vi du al is a re si dent of both
Cont rac ting Sta tes, then it shall be de e med to be a re si dent
only of the Sta te in which it is in cor po ra ted. 

Ar tic le 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the pur po ses of this Con ven ti on, the term
„per ma nent es tab lish ment” me ans a fi xed pla ce of
bu si ness thro ugh which the bu si ness of an en terp ri se is
wholly or partly car ri ed on.

2. The term „per ma nent es tab lish ment” inc lu des
es pe ci ally:

(a) a pla ce of ma na ge ment;
(b) a branch;
(c) an of fi ce;
(d) a fac to ry;
(e) a works hop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a qu ar ry or any ot her pla ce 

of ext rac ti on of na tu ral re so ur ces.

3. The term „per ma nent es tab lish ment” also inc lu des:
(a) a bu il ding site or const ruc ti on or ins tal la ti on pro ject

or su per vi so ry ac ti vi ti es in con nec ti on the re with
cons ti tu tes a per ma nent es tab lish ment only if it lasts more
than twel ve months,

(b) the fur nis hing of ser vi ces, inc lu ding con sul tan cy or
ma na ge ri al ser vi ces by an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te 
thro ugh emp lo y e es or ot her per son nel en ga ged by the
en terp ri se for such pur po se but only whe re ac ti vi ti es of
that na tu re con ti nue in the ter ri to ry of the ot her
Cont rac ting Sta te for a pe ri od or pe ri ods ex ce e ding in the
agg re ga te more than 6 months wit hin any twel ve-month
pe ri od.

4. Not withs tan ding the pre ce ding pro vi si ons of this
Ar tic le, the term „per ma nent es tab lish ment” shall be
de e med not to inc lu de:

(a) the use of fa ci li ti es so lely for the pur po se of sto ra ge, 
or disp lay or de li ve ry of go ods or mer chan di se be lon ging
to the en terp ri se;

(b) the ma in te nan ce of a stock of go ods or mer chan di se
be lon ging to the en terp ri se so lely for the pur po se of
sto ra ge, or disp lay or de li ve ry;

(c) the ma in te nan ce of a stock of go ods or mer chan di se
be lon ging to the en terp ri se so lely for the pur po se of
pro ces sing by anot her en terp ri se;

(d) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely
for the pur po se of pur cha sing go ods or mer chan di se, or of
col lec ting in for mat ion, for the en terp ri se;

(e) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely
for the pur po se of car ry ing on, for the en terp ri se, any ot her
ac ti vity of a pre pa ra to ry or au xi li a ry cha rac ter;

(f) the ma in te nan ce of a fi xed pla ce of bu si ness so lely
for any com bi na ti on of ac ti vi ti es ment io ned in
sub pa rag raphs (a) to (e), pro vi ded that the ove rall ac ti vity
of the fi xed pla ce of bu si ness re sul ting from this
com bi na ti on is of a pre pa ra to ry or au xi li a ry cha rac ter.

5. Not withs tan ding the pro vi si ons of pa rag raphs 1 and
2 of this Ar tic le a per son ac ting in a Cont rac ting Sta te on
be half of an en terp ri se of the ot her Cont rac ting Sta te
– ot her than an agent of an in de pen dent sta tus to whom
pa rag raph 6 of this Ar tic le app li es – shall be de e med to be
a per ma nent es tab lish ment of the en terp ri se in the
first-ment io ned Sta te if

(a) he has, and ha bi tu ally exer ci ses in the
first-ment io ned Sta te aut ho rity to conc lu de cont racts for,
or on be half of, such en terp ri se, or

(b) he ma in ta ins in the first-ment io ned Sta te a stock of
go ods or mer chan di se be lon ging to the en terp ri ses from
which he re gu larly sells go ods or mer chan di se for, or on
be half of, such en terp ri se,

un less the ac ti vi ti es of such per son are li mi ted to tho se
ment io ned in pa rag raph 4 which, if exer ci sed thro ugh a
fi xed pla ce of bu si ness, wo uld not make this fi xed pla ce of
bu si ness a per ma nent es tab lish ment un der the pro vi si ons
of that pa rag raph.

6. Not withs tan ding the pre ce ding pro vi si ons of this
Ar tic le, an in su ran ce en terp ri se of a Cont rac ting Sta te
shall, ex cept in re gard to re in su ran ce, be de e med to have a
per ma nent es tab lish ment in the ot her Cont rac ting Sta te if it 
col lects pre mi ums in the ter ri to ry of that ot her Sta te or
in su res risks si tu a ted the re in thro ugh a per son ot her than
an agent of an in de pen dent sta tus to whom pa rag raph 7
app li es.

7. An en terp ri se shall not be de e med to have a
per ma nent es tab lish ment in a Cont rac ting Sta te me rely
be ca u se it car ri es on bu si ness in that Sta te thro ugh a
bro ker, ge ne ral com mis si on agent or any ot her agent of an
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in de pen dent sta tus, pro vi ded that such per sons are ac ting
in the or di na ry co ur se of the ir bu si ness.

8. The fact that a com pany which is a re si dent of a
Cont rac ting Sta te cont rols or is cont rol led by a com pany
which is a re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te, or which
car ri es on bu si ness in that ot her Sta te (whet her thro ugh a
per ma nent es tab lish ment or ot her wi se), shall not of it self
cons ti tu te eit her com pany a per ma nent es tab lish ment of
the ot her.

Ar tic le 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. In co me de ri ved by a re si dent of a Cont rac ting Sta te
from im mo vab le pro perty (inc lu ding in co me from
ag ri cul tu re or fo rest ry) si tu a ted in the ot her Cont rac ting
Sta te may be ta xed in that ot her Sta te.

2. The term „im mo vab le pro perty” shall have the
me a ning which it has un der the law of the Cont rac ting
Sta te in which the pro perty in qu es ti on is si tu a ted. The
term shall in any case inc lu de pro perty ac ces so ry to
im mo vab le pro perty, li ves tock and equ ip ment used in
ag ri cul tu re and fo rest ry, rights to which the pro vi si ons of
ge ne ral law res pec ting lan ded pro perty apply, usuf ruct of
im mo vab le pro perty and rights to va ri ab le or fi xed
pa y ments as con si de ra ti on for the wor king of, or the right
to work, mi ne ral de po sits, so ur ces and ot her na tu ral
re so ur ces; ships, bo ats and airc raft shall not be re gar ded as
im mo vab le pro perty.

3. The pro vi si ons of pa rag raph 1 shall apply to in co me
de ri ved from the di rect use, lett ing or use in any ot her form
of im mo vab le pro perty.

4. The pro vi si ons of pa rag raphs 1 and 3 shall also apply 
to the in co me from im mo vab le pro perty of an en terp ri se
and to in co me from im mo vab le pro perty used for the
per for man ce of in de pen dent per so nal ser vi ces.

Ar tic le 7

BUSINESS PROFITS

1. The pro fits of an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te
shall be ta xab le only in that Sta te un less the en terp ri se
car ri es on bu si ness in the ot her Cont rac ting Sta te thro ugh a 
per ma nent es tab lish ment si tu a ted the re in. If the en terp ri se
car ri es on bu si ness as afo re sa id, the pro fits of the
en terp ri se may be ta xed in the ot her Sta te but only so much 
of them as is att ri bu tab le to that per ma nent es tab lish ment.

2. Sub ject to the pro vi si ons of pa rag raph 3, whe re an
en terp ri se of a Cont rac ting Sta te car ri es on bu si ness in the
ot her Cont rac ting Sta te thro ugh a per ma nent
es tab lish ment si tu a ted the re in, the re shall in each

Cont rac ting Sta te be att ri bu ted to that per ma nent
es tab lish ment the pro fits which it might be ex pec ted to
make if it were a dis tinct and se pa ra te en terp ri se en ga ged
in the same or si mi lar ac ti vi ti es un der the same or si mi lar
con di ti ons and de al ing wholly in de pen dently with the
en terp ri se of which it is a per ma nent es tab lish ment.

3. In de ter mi ning the pro fits of a per ma nent
es tab lish ment, the re shall be al lo wed as de duc ti ons
ex pen ses which are in cur red for the pur po ses of the
per ma nent es tab lish ment, inc lu ding exe cu ti ve and ge ne ral
ad mi nist ra ti ve ex pen ses so in cur red, whet her in the Sta te
in which the per ma nent es tab lish ment is si tu a ted or
el sew he re.

It is not al lo wed to de duct to the per ma nent
es tab lish ment the sums paid to its le ad ing es tab lish ment or
to any ot her of re si dent’s es tab lish ments by way of ro y alty, 
duty or ot her si mi lar pa y ments for the use of pa tents or the
ot her rights, or by way of com mis si on pa y ment for the
pro vi ded conc re te ser vi ces or for the ma na ge ment or by
way of in ter est pa y ment in an amo unt that is lent to the
per ma nent es tab lish ment.

4. In so far as it has been cus to ma ry in a Cont rac ting
Sta te to de ter mi ne the pro fits to be att ri bu ted to a
per ma nent es tab lish ment on the ba sis of an ap por ti on ment
of the to tal pro fits of the en terp ri se to its va ri o us parts,
not hing in pa rag raph 2 shall prec lu de that Cont rac ting
Sta te from de ter mi ning the pro fits to be ta xed by such an
ap por ti on ment as may be cus to ma ry; the met hod of
ap por ti on ment adop ted shall, ho we ver, be such that the
re sult shall be in ac cor dan ce with the prin cip les con ta i ned
in this Ar tic le.

5. No pro fits shall be att ri bu ted to a per ma nent
es tab lish ment by re a son of the mere pur cha se by that
per ma nent es tab lish ment of go ods or mer chan di se for the
en terp ri se.

6. For the pur po ses of the pre ce ding pa rag raphs, the
pro fits to be att ri bu ted to the per ma nent es tab lish ment
shall be de ter mi ned by the same met hod year by year
un less the re is good and suf fi ci ent re a son to the cont ra ry.

7. Whe re pro fits inc lu de items of in co me which are
de alt with se pa ra tely in ot her Ar tic les of this Con ven ti on,
then the pro vi si ons of tho se Ar tic les shall not be af fec ted
by the pro vi si ons of this Ar tic le.

Ar tic le 8

INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Pro fits de ri ved by an en terp ri se of a Cont rac ting
Sta te from the ope rat ion of ships, airc raft ra il way or
ro ad-trans port ve hic les in in ter na ti o nal traf fic shall be
ta xab le only in that Cont rac ting Sta te.

2008/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23929



2. The pro vi si ons of pa rag raph 1 shall also apply to:
(a) in ci den tal pro fits de ri ved from the ren tal on a

ba re bo at ba sis of ships or airc raft ope ra ted in in ter na ti o nal
traf fic;

(b) pro fits from the use, ma in te nan ce or ren tal of
con ta i ners (inc lu ding tra i lers and ot her equ ip ment for the
trans port of con ta i ners), whe re such pro fits are
supp le men ta ry or in ci den tal in res pect to the pro fits to
which the pa rag raph 1 shall apply.

3. The pro vi si ons of pa rag raph 1 and 2 shall also apply
to pro fits from the par ti ci pa ti on in a pool, a jo int bu si ness
or an in ter na ti o nal ope rat ing agen cy.

Ar tic le 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Whe re
(a) an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te par ti ci pa tes

di rectly or in di rectly in the ma na ge ment, cont rol or ca pi tal
of an en terp ri se of the ot her Cont rac ting Sta te, or

(b) the same per sons par ti ci pa te di rectly or in di rectly in 
the ma na ge ment, cont rol or ca pi tal of an en terp ri se of a
Cont rac ting Sta te and an en terp ri se of the ot her
Cont rac ting Sta te,
and in eit her case con di ti ons are made or im po sed bet we en
the two en terp ri ses in the ir com mer ci al or fi nan ci al
re lat ions which dif fer from tho se which wo uld be made
bet we en in de pen dent en terp ri ses, then any pro fits which
wo uld, but for tho se con di ti ons, have acc ru ed to one of the
en terp ri ses, but, by re a son of tho se con di ti ons have not so
acc ru ed, may be inc lu ded in the pro fits of that en terp ri se
and ta xed ac cor dingly.

2. Whe re a Cont rac ting Sta te inc lu des in the pro fits of
an en terp ri se of that Sta te – and ta xes ac cor dingly – pro fits
on which an en terp ri se of the ot her Cont rac ting Sta te has
been char ged to tax in that ot her Sta te and the pro fits so
inc lu ded are pro fits which wo uld have acc ru ed to the
en terp ri se of the first-ment io ned Sta te if the con di ti ons
made bet we en the two en terp ri ses had been tho se which
wo uld have been made bet we en in de pen dent en terp ri ses,
then that ot her Sta te shall make an app rop ri a te ad just ment
to the amo unt of the tax char ged the re in on tho se pro fits if
it ag re es with the ad just ment made by the first-ment io ned
Sta te. In de ter mi ning such ad just ment, due re gard shall be
had to the ot her pro vi si ons of this Con ven ti on and the
com pe tent aut ho ri ti es of the Cont rac ting Sta tes shall if
ne ces sa ry con sult each ot her.

Ar tic le 10

DIVIDENDS

1. Di vi dends paid by a com pany which is a re si dent of a 
Cont rac ting Sta te to a re si dent of the ot her Cont rac ting
Sta te may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Ho we ver, such di vi dends may also be ta xed in the
Cont rac ting Sta te of which the com pany pa y ing the
di vi dends is a re si dent and ac cor ding to the laws of that
Sta te, but if the be ne fi ci al ow ner of di vi dends is a re si dent
of the ot her Cont rac ting Sta te, the tax so char ged shall not
ex ce ed 10 per cent of the gross amo unt of the di vi dends.

This pa rag raph shall not af fect the ta xa ti on of the
com pany in res pect of the pro fits out of which the
di vi dends are paid.

3. The term „di vi dends” as used in this Ar tic le me ans
in co me from sha res or ot her rights, not be ing debt-cla ims,
par ti ci pa ting in pro fits, as well as in co me which is
sub jec ted to the same ta xa ti on tre at ment as in co me from
sha res by the laws of the Sta te of which the com pany
ma king the dist ri bu ti on is a re si dent.

4. The pro vi si ons of pa rag raphs 1 and 2 shall not apply
if the be ne fi ci al ow ner of the di vi dends, be ing a re si dent of 
a Cont rac ting Sta te, car ri es on bu si ness in the ot her
Cont rac ting Sta te of which the com pany pa y ing the
di vi dends is a re si dent thro ugh a per ma nent es tab lish ment
si tu a ted the re in or per forms in that ot her Sta te in de pen dent 
per so nal ser vi ces from a fi xed base si tu a ted the re in and the 
hol ding in res pect of which the di vi dends are paid is
ef fec ti vely con nec ted with such per ma nent es tab lish ment
or fi xed base. In such case the pro vi si ons of Ar tic le 7 or
Ar tic le 14, as the case may be, shall apply.

5. Whe re a com pany which is a re si dent of a
Cont rac ting Sta te de ri ves pro fits or in co me from the ot her
Cont rac ting Sta te, that ot her Sta te may not im po se any tax
on the di vi dends paid by the com pany, ex cept in so far as
such di vi dends are paid to a re si dent of that ot her Sta te or
in so far as the hol ding in res pect of which the di vi dends are
paid is ef fec ti vely con nec ted with a per ma nent
es tab lish ment or a fi xed base si tu a ted in that ot her Sta te,
nor sub ject the com pany’s un dist ri bu ted pro fits to a tax on
the com pany’s un dist ri bu ted pro fits, even if the di vi dends
paid or the un dist ri bu ted pro fits con sist wholly or partly of
pro fits or in co me ari sing in such ot her Sta te.

Ar tic le 11

INTEREST

1. In ter est ari sing in a Cont rac ting Sta te and paid to a
re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te may be ta xed in that
ot her Sta te.

2. Ho we ver, such in ter est may also be ta xed in the
Cont rac ting Sta te in which it ari ses and ac cor ding to the
laws of that Sta te, but, if the be ne fi ci al ow ner of the
in ter est is a re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te the tax
so char ged shall not ex ce ed 10 per cent of the gross amo unt 
of the in ter est.
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3. Not withs tan ding the pro vi si on of pa rag raph 2

(a) in ter est ari sing in the Re pub lic of Uz be kis tan and
paid to the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry, or the
Na ti o nal Bank of Hun ga ry, or the Exim bank Hun ga ry Pte
Ltd. shall be exempt from Uz be kis tan tax;

(b) in ter est ari sing in the Re pub lic of Hun ga ry and paid
to the Go vern ment of the Re pub lic of Uz be kis tan, the
Cent ral Bank of Uz be kis tan, the Na ti o nal Bank of
Uz be kis tan for Fo re ign Eco no mic Ac ti vity shall be
exempt from Hun ga ri an tax.

4. The term „in ter est” as used in this Ar tic le me ans
in co me from debt-cla ims of eve ry kind, whet her or not
se cu red by mort ga ge, and whet her or not car ry ing a right to 
par ti ci pa te in the deb tor’s pro fits, and in par ti cu lar, in co me 
from go vern ment se cu ri ti es and in co me from bonds or
de ben tu res, inc lu ding pre mi ums and pri zes at ta ching to
such se cu ri ti es, bonds or de ben tu res, but does not inc lu de
in co me de alt with in Ar tic le 10. Pe nalty char ges for late
pa y ment shall not be re gar ded as in ter est for the pur po se of 
this Ar tic le.

5. The pro vi si ons of pa rag raphs 1 and 2 shall not apply
if the be ne fi ci al ow ner of the in ter est, be ing a re si dent of
a Cont rac ting Sta te, car ri es on bu si ness in the ot her
Cont rac ting Sta te in which the in ter est ari ses, thro ugh a
per ma nent es tab lish ment si tu a ted the re in, or per forms in
that ot her Sta te in de pen dent per so nal ser vi ces from a fi xed
base si tu a ted the re in and the debt-cla im in res pect of
which the in ter est is paid is ef fec ti vely con nec ted with
such per ma nent es tab lish ment or fi xed base. In such case
the pro vi si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the case may
be, shall apply.

6. In ter est shall be de e med to ari se in a Cont rac ting
Sta te when the pa y er is that Sta te it self, an ad mi nist ra ti ve
ter ri to ri al sub di vi si on, a lo cal aut ho rity or a re si dent of that 
Sta te. Whe re, ho we ver, the per son pa y ing the in ter est,
whet her he is a re si dent of a Cont rac ting Sta te or not, has in 
a Cont rac ting Sta te a per ma nent es tab lish ment or a fi xed
base in con nec ti on with which the in deb ted ness on which
the in ter est is paid was in cur red and such in ter est is bor ne
by such per ma nent es tab lish ment or fi xed base, then such
in ter est shall be de e med to ari se in the Cont rac ting Sta te in
which the per ma nent es tab lish ment or fi xed base is
si tu a ted.

7. Whe re, by re a son of a spe ci al re la ti ons hip bet we en
the pa y er and the be ne fi ci al ow ner or bet we en both of
them and some ot her per son, the amo unt of the in ter est,
ha ving re gard to the debt-cla im for which it is paid,
ex ce eds the amo unt which wo uld have been ag re ed upon
by the pa y er and the be ne fi ci al ow ner in the ab sen ce of
such re la ti ons hip, the pro vi si ons of this Ar tic le shall apply
only to the last-ment io ned amo unt. In such case, the ex cess 
part of the pa y ments shall re ma in ta xab le ac cor ding to the
laws of each Cont rac ting Sta te, due re gard be ing had to the 
ot her pro vi si ons of this Con ven ti on.

Ar tic le 12

ROYALTIES

1. Ro y al ti es ari sing in a Cont rac ting Sta te and paid to a
re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te may be ta xed in that
ot her Sta te.

2. Ho we ver, such ro y al ti es may also be ta xed in the
Cont rac ting Sta te in which they ari se and ac cor ding to the
laws of that Sta te, but if the be ne fi ci al ow ner of the
ro y al ti es is a re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te, the tax 
so char ged shall not ex ce ed 10 per cent of the gross amo unt 
of the ro y al ti es.

3. The term „ro y al ti es” as used in this Ar tic le me ans
pa y ments of any kind re ce i ved as a con si de ra ti on for the
use of, or the right to use of, any co py right of li te ra ry,
ar tis tic or sci en ti fic work (inc lu ding ci ne ma tog raph films), 
or films or ta pes used for ra dio or te le vi si on bro ad cas ting,
vi deo cas set te, any pa tent, tra de mark, de sign or mo del,
plan, com pu ter prog ram, sec ret for mu la or pro cess, or for
the use of, or the right to use, in dust ri al, com mer ci al, or
sci en ti fic equ ip ment or for in for mat ion con cer ning
in dust ri al, com mer ci al or sci en ti fic ex pe ri en ce; ho we ver
the pa y ment for the use of or the right to use in dust ri al,
com mer ci al or sci en ti fic equ ip ment can be con si de red as
ro y alty in case they have a pa tent or know-how cha rac ter.

4. The pro vi si ons of pa rag raphs 1 and 2 shall not apply
if the be ne fi ci al ow ner of the ro y al ti es, be ing a re si dent of a 
Cont rac ting Sta te, car ri es on bu si ness in the ot her
Cont rac ting Sta te in which the ro y al ti es ari se, thro ugh a
per ma nent es tab lish ment si tu a ted the re in, or per forms in
that ot her Sta te in de pen dent per so nal ser vi ces from a fi xed
base si tu a ted the re in and the right or pro perty in res pect of
which the ro y al ti es are paid is ef fec ti vely con nec ted with
such per ma nent es tab lish ment or fi xed base. In such case
the pro vi si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the case may
be, shall apply.

5. Ro y al ti es shall be de e med to ari se in a Cont rac ting
Sta te when the pa y er is a re si dent of that Sta te. Whe re,
ho we ver, the per son pa y ing the ro y al ti es, whet her he is a
re si dent of a Cont rac ting Sta te or not, has in a Cont rac ting
Sta te a per ma nent es tab lish ment or a fi xed base in
con nec ti on with which the li a bi lity to pay the ro y al ti es was 
in cur red, and such ro y al ti es are bor ne by such per ma nent
es tab lish ment or fi xed base, then such ro y al ti es shall be
de e med to ari se in the Sta te in which the per ma nent
es tab lish ment or fi xed base is si tu a ted.

6. Whe re, by re a son of a spe ci al re la ti ons hip bet we en
the pa y er and the be ne fi ci al ow ner or bet we en both of
them and some ot her per son, the amo unt of the ro y al ti es,
ha ving re gard to the use, right or in for mat ion for which
they are paid, ex ce eds the amo unt which wo uld have been
ag re ed upon by the pa y er and the be ne fi ci al ow ner in the
ab sen ce of such re la ti ons hip, the pro vi si ons of this Ar tic le
shall apply only to the last-ment io ned amo unt. In such

2008/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23931



case, the ex cess part of the pa y ments shall re ma in ta xab le
ac cor ding to the laws of each Cont rac ting Sta te, due re gard 
be ing had to the ot her pro vi si ons of this Con ven ti on.

Ar tic le 13

CAPITAL GAINS

1. Ga ins de ri ved by a re si dent of a Cont rac ting Sta te
from the ali e na ti on of im mo vab le pro perty re fer red to in
Ar tic le 6 and si tu a ted in the ot her Cont rac ting Sta te may be 
ta xed in that ot her Sta te.

2. Ga ins from the ali e na ti on of sha res, rights or an
in ter est in a com pany, the as sets of which con sist
prin ci pally of, or of rights in, im mo vab le pro perty si tu a ted
in a Cont rac ting Sta te or of sha res in a com pany the as sets
of which con sist prin ci pally of, or of rights in, such
im mo vab le pro perty si tu a ted in a Sta te may be ta xed in the
Sta te in which the im mo vab le pro perty is si tu a ted.

3. Ga ins from the ali e na ti on of mo vab le pro perty
for ming part of the bu si ness pro perty of a per ma nent
es tab lish ment which an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te
has in the ot her Cont rac ting Sta te or of mo vab le pro perty
per ta i ning to a fi xed base ava i lab le to a re si dent of a
Cont rac ting Sta te in the ot her Cont rac ting Sta te for the
pur po se of per for ming in de pen dent per so nal ser vi ces,
inc lu ding such ga ins from the ali e na ti on of such
per ma nent es tab lish ment (alo ne or with the who le
en terp ri se) or of such fi xed base, may be ta xed in that ot her 
Sta te.

4. Ga ins from the ali e na ti on of ships or airc raft
ope ra ted in in ter na ti o nal traf fic by an en ter pi se of a
Cont rac ting Sta te or from the ali e na ti on of mo vab le
pro perty per ta i ning to the ope rat ion of such ships or
airc raft shall be ta xab le only in that Cont rac ting Sta te.

5. Ga ins from the ali e na ti on of any pro perty ot her than
that re fer red to in pa rag raphs 1, 2, 3 and 4 of this Ar tic le,
shall be ta xab le only in the Cont rac ting Sta te of which the
ali e na tor is a re si dent.

Ar tic le 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. In co me de ri ved by a re si dent of a Cont rac ting Sta te
in res pect of pro fes si o nal or ot her ac ti vi ti es of an
in de pen dent cha rac ter shall be ta xab le only in that Sta te
ex cept in the fol lo wing cir cums tan ces, when such in co me
may also be ta xed in the ot her Cont rac ting Sta te:

(a) if he has a fi xed base re gu larly ava i lab le to him in
the ot her Cont rac ting Sta te for the pur po se of per for ming
his ac ti vi ti es; in that case, only so much of the in co me as is

att ri bu tab le to that fi xed base may be ta xed in that ot her
Sta te; or

(b) if his stay in the ot her Cont rac ting Sta te is for a
pe ri od or pe ri ods amo un ting to or ex ce e ding in the
agg re ga te 183 days in any twel ve-month pe ri od
con cer ned.

2. The term „pro fes si o nal ser vi ces” inc lu des es pe ci ally
in de pen dent sci en ti fic, li te ra ry, ar tis tic, edu ca ti o nal or
te a ching ac ti vi ti es as well as the in de pen dent ac ti vi ti es of
phy si ci ans, la wy ers, en gi ne ers, ar chi tects, den tists and
ac co un tants.

Ar tic le 15

INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Sub ject to the pro vi si ons of Ar tic les 16, 18, 19 and
21 sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra ti on de ri ved
by a re si dent of a Cont rac ting Sta te in res pect of an
emp lo y ment shall be ta xab le only in that Sta te un less the
emp lo y ment is exer ci sed in the ot her Cont rac ting Sta te. If
the emp lo y ment is so exer ci sed, such re mu ne ra ti on as is
de ri ved the ref rom may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Not withs tan ding the pro vi si ons of pa rag raph 1,
re mu ne ra ti on de ri ved by a re si dent of a Cont rac ting Sta te
in res pect of an emp lo y ment exer ci sed in the ot her
Cont rac ting Sta te shall be ta xab le only in the
first-ment io ned Sta te if all the fol lo wing con di ti ons are
met:

(a) the re ci pi ent is pre sent in the ot her Sta te for a pe ri od
or pe ri ods not ex ce e ding in the agg re ga te 183 days in any
twel ve-month pe ri od com men cing or en ding in the
ca len dar year con cer ned, and

(b) the re mu ne ra ti on is paid by, or on be half of, an
emp lo y er who is not a re si dent of the ot her Sta te, and

(c) the re mu ne ra ti on is not bor ne by a per ma nent
es tab lish ment or a fi xed base which the emp lo y er has in
the ot her Sta te.

3. Not withs tan ding the pre ce ding pro vi si ons of this
Ar tic le, re mu ne ra ti on de ri ved in res pect of an emp lo y ment 
exer ci sed abo ard a ship, airc raft or ro ad-trans port ve hic le
ope ra ted in in ter na ti o nal traf fic, or abo ard a boat en ga ged
in in land wa ter wa ys trans port, may be ta xed in the
Cont rac ting Sta te of which the emp lo y er is a re si dent.

Ar tic le 16

DIRECTORS’ FEES

Di rec tors’ fees and ot her si mi lar pa y ments de ri ved by a
re si dent of a Cont rac ting Sta te in his ca pa city as a mem ber
of the bo ard of di rec tors or the su per vi so ry bo ard or any
si mi lar body of a com pany which is a re si dent of the ot her
Cont rac ting Sta te may be ta xed in that ot her Sta te.
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Ar tic le 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Not withs tan ding the pro vi si ons of Ar tic les 14 and
15, in co me de ri ved by a re si dent of a Cont rac ting Sta te as
an en ter ta i ner, such as a the at re, mo ti on pic tu re, ra dio or
te le vi si on ar tis te, or a mu si ci an, or as a sports man, from his 
per so nal ac ti vi ti es as such exer ci sed in the ot her
Cont rac ting Sta te, may be ta xed in that ot her Sta te.

2. Whe re in co me in res pect of per so nal ac ti vi ti es
exer ci sed by an en ter ta i ner or a sports man in his ca pa city
as such acc ru es not to the en ter ta i ner or sports man him self
but to anot her per son, that in co me may, not withs tan ding
the pro vi si ons of Ar tic les 7 and 15, be ta xed in the
Cont rac ting Sta te in which the ac ti vi ti es of the en ter ta i ner
or sports man are exer ci sed.

3. Not withs tan ding the pro vi si ons of pa rag raphs 1 and
2 of this Ar tic le, in co me ment io ned in this Ar tic le shall be
exempt from tax in the Cont rac ting Sta te in which the
ac ti vity of the en ter ta i ner or sports man is exer ci sed
pro vi ded that this ac ti vity is sup por ted by the pub lic or
go vern men tal funds of that Cont rac ting Sta te or of the
ot her Cont rac ting Sta te or the ac ti vity is exer ci sed un der a
cul tu ral ag re e ment or ar ran ge ment bet we en the
Cont rac ting Sta tes. In such a case, the in co me is ta xab le
only in the Cont rac ting Sta te of which the ar tis te or the
sports man is a re si dent.

Ar tic le 18

PENSIONS

Pen si ons and ot her si mi lar re mu ne ra ti on ari sing in a
Cont rac ting Sta te and paid to a re si dent of the ot her
Cont rac ting Sta te in con si de ra ti on of past emp lo y ment
shall be ta xab le only in the first-ment io ned Sta te.

Ar tic le 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra ti on,
ot her than a pen si on, paid by a Cont rac ting Sta te or an
ad mi nist ra ti ve ter ri to ri al sub di vi si on or a lo cal aut ho rity
the re of to an in di vi du al in res pect of ser vi ces rend ered to
that Sta te or an ad mi nist ra ti ve ter ri to ri al sub di vi si on or
lo cal aut ho rity shall be ta xab le only in that Sta te.

(b) Ho we ver, such sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar
re mu ne ra ti on shall be ta xab le only in the ot her Cont rac ting 
Sta te if the ser vi ces are rend ered in that Sta te and the
in di vi du al is a re si dent of that Sta te who:

(i) is a na ti o nal of that Sta te; or
(ii) did not be co me a re si dent of that Sta te so lely

for the pur po se of ren de ring the ser vi ces.

2. The pro vi si ons of Ar tic les 15, 16 and 17 shall apply
to sa la ri es, wa ges and ot her si mi lar re mu ne ra ti on in
res pect of ser vi ces rend ered in con nec ti on with a bu si ness
car ri ed on by a Cont rac ting Sta te or an ad mi nist ra ti ve
ter ri to ri al sub di vi si on or a lo cal aut ho rity the re of.

Ar tic le 20

STUDENTS

Pa y ments which a stu dent, or bu si ness app ren ti ce or
bu si ness tra i nee who is or was im me di a tely be fo re vi si ting
a Cont rac ting Sta te a re si dent of the ot her Cont rac ting
Sta te and who is pre sent in the first-ment io ned Sta te so lely
for the pur po se of his edu ca ti on or tra i ning, re ce i ves for the 
pur po se of his ma in te nan ce, edu ca ti on or tra i ning shall not
be ta xed in that Sta te, pro vi ded that such pa y ments ari se
from so ur ces out si de that Sta te.

Ar tic le 21

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A pro fes sor or te a cher who vi sits one of the
Cont rac ting Sta tes for a pe ri od not ex ce e ding two ye ars for 
the sole pur po se of te a ching or car ry ing out ad van ced
stu dy (inc lu ding re se arch) at a uni ver sity, col le ge or ot her
re cog ni sed re se arch ins ti tu te or ot her es tab lish ment for
hig her edu ca ti on in that Cont rac ting Sta te and who was
im me di a tely be fo re that vi sit a re si dent of the ot her
Cont rac ting Sta te shall be exempt from tax in the
first-ment io ned Cont rac ting Sta te on any re mu ne ra ti on for
such te a ching or re se arch for a pe ri od not ex ce e ding two
ye ars from the date he first vi sits that Cont rac ting Sta te for
such pur po se.

2. The pre ce ding pro vi si ons of this Ar tic le shall not
apply to re mu ne ra ti on which a pro fes sor or te a cher
re ce i ves for con duc ting re se arch if the re se arch is
un der ta ken pri ma rily for the pri va te be ne fit of a spe ci fic
per son or per sons.

Ar tic le 22

OTHER INCOME

1. Items of in co me of a re si dent of a Cont rac ting Sta te,
whe re ver ari sing, not de alt with in the fo re go ing Ar tic les
of this Con ven ti on shall be ta xab le only in that Sta te.

2. The pro vi si ons of pa rag raph 1 shall not apply to
in co me, ot her than in co me from im mo vab le pro perty, as
de fi ned in pa rag raph 2 of Ar tic le 6, if the be ne fi ci al ow ner
of such in co me, be ing a re si dent of a Cont rac ting Sta te
car ri es on bu si ness in the ot her Cont rac ting Sta te thro ugh a 
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per ma nent es tab lish ment si tu a ted the re in or per forms in
that ot her Sta te in de pen dent per so nal ser vi ces from a fi xed
base si tu a ted the re in, and the right or pro perty in res pect of
which the in co me is paid is ef fec ti vely con nec ted with
such per ma nent es tab lish ment or fi xed base. In such case
the pro vi si ons of Ar tic le 7 or Ar tic le 14, as the case may
be, shall apply.

Ar tic le 23

CAPITAL

1. Ca pi tal rep re sen ted by im mo vab le pro perty re fer red
to in Ar tic le 6, ow ned by of a re si dent of a Cont rac ting
Sta te and si tu a ted in the ot her Cont rac ting Sta te, may be
ta xed in that ot her Sta te.

2. Ca pi tal rep re sen ted by mo vab le pro perty for ming
part of the bu si ness pro perty of a per ma nent es tab lish ment
which an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te has in the ot her
Cont rac ting Sta te or mo vab le pro perty per ta i ning to a
fi xed base ava i lab le to a re si dent of a Cont rac ting Sta te in
the ot her Cont rac ting Sta te for the pur po se of per for ming
in de pen dent per so nal ser vi ces, may be ta xed in that ot her
Sta te.

3. Ca pi tal of an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te and
rep re sen ted by ships or airc raft or ro ad-trans port ve hic les
or ra il way ope ra ted in in ter na ti o nal traf fic and by mo vab le
pro perty per ta i ning to the ope rat ion of such ships or
airc raft or ro ad-trans port ve hic les or ra il way shall be
ta xab le only in that Sta te.

4. All ot her ele ments of ca pi tal of a re si dent of a
Cont rac ting Sta te shall be ta xab le only in that Sta te.

Ar tic le 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In Hun ga ry do ub le ta xa ti on shall be eli mi na ted as
fol lows:

(a) Whe re a re si dent of Hun ga ry de ri ves in co me or own 
ca pi tal which, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this
Con ven ti on may be ta xed in Uz be kis tan, Hun ga ry shall,
sub ject to the pro vi si ons of sub pa rag raph (b) and
pa rag raph 3, exempt such in co me or ca pi tal from tax.

(b) Whe re a re si dent of Hun ga ry de ri ves items of
in co me which, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
Ar tic le 10, 11, 12 may be ta xed in Uz be kis tan, Hun ga ry
shall al low as a de duc ti on from the tax on the in co me of
that re si dent an amo unt equ al to the tax paid in Uz be kis tan. 
Such de duc ti on shall not, ho we ver, ex ce ed that part of the
tax, as com pu ted be fo re the de duc ti on is gi ven which is
att ri bu tab le to such items of in co me de ri ved from
Uz be kis tan.

2. In Uz be kis tan do ub le ta xa ti on shall be eli mi na ted as
fol lows:

Whe re a re si dent of Uz be kis tan de ri ves in co me or owns
pro perty which, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this
Con ven ti on, may be ta xed in Hun ga ry, Uz be kis tan shall
al low:

(a) as a de duc ti on from the tax on the in co me of that
re si dent, an amo unt equ al to the in co me tax paid in
Hun ga ry;

(b) as a de duc ti on from the tax on the pro perty of that
re si dent, an amo unt equ al to the pro perty tax paid in
Hun ga ry.

Such de duc ti on in eit her case shall not, ho we ver, ex ce ed 
that part of the in co me tax or pro perty tax, as com pu ted
be fo re the de duc ti on is gi ven, which is att ri bu tab le, as the
case may be, to the in co me or the pro perty which may be
ta xed in Hun ga ry.

3. Whe re in ac cor dan ce with any pro vi si on of the
Con ven ti on in co me de ri ved or ca pi tal ow ned by a re si dent
of a Cont rac ting Sta te is exempt from tax in that Sta te, such 
Sta te may ne vert he less, in cal cu la ting the amo unt of tax on 
the re ma in ing in co me or ca pi tal of such re si dent, take into
ac co unt the exemp ted in co me or ca pi tal.

Ar tic le 25

NON-DISCRIMINATION

1. Na ti o nals of a Cont rac ting Sta te shall not be
sub jec ted in the ot her Cont rac ting Sta te to any ta xa ti on or
any re qu i re ment con nec ted the re with, which is ot her or
more bur den so me than the ta xa ti on and con nec ted
re qu i re ments to which na ti o nals of that ot her Sta te in the
same cir cums tan ces, in par ti cu lar with res pect to
re si den ce, are or may be sub jec ted. This pro vi si on shall,
not withs tan ding the pro vi si ons of Ar tic le 1, also apply to
per sons who are not re si dents of one or both of the
Cont rac ting Sta tes.

2. Sta te less per sons who are re si dents of a Cont rac ting
Sta te shall not be sub jec ted in eit her Cont rac ting Sta te to
any ta xa ti on or any re qu i re ment con nec ted the re with,
which is ot her or more bur den so me than the ta xa ti on and
con nec ted re qu i re ments to which na ti o nals of the Sta te
con cer ned in the same cir cums tan ces, in par ti cu lar with
res pect to re si den ce, are or may be sub jec ted.

3. The ta xa ti on on a per ma nent es tab lish ment which an
en terp ri se of a Cont rac ting Sta te has in the ot her
Cont rac ting Sta te shall not be less fa vo u rably le vi ed in that 
ot her Sta te than the ta xa ti on le vi ed on en terp ri ses of that
ot her Sta te car ry ing on the same ac ti vi ti es. This pro vi si on
shall not be const ru ed as ob li ging a Cont rac ting Sta te to
grant to re si dents of the ot her Cont rac ting Sta te any
per so nal al lo wan ces, re li efs and re duc ti ons for ta xa ti on
pur po ses on ac co unt of ci vil sta tus or fa mily
res pon si bi li ti es which it grants to its own re si dents.
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4. Ex cept whe re the pro vi si ons of pa rag raph 1 of
Ar tic le 9, pa rag raph 7 of Ar tic le 11, or pa rag raph 6 of
Ar tic le 12, apply, in ter est, ro y al ti es and ot her
dis bur se ments paid by an en terp ri se of a Cont rac ting Sta te
to a re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te shall, for the
pur po se of de ter mi ning the ta xab le pro fits of such
en terp ri se, be de duc tib le un der the same con di ti ons as if
they had been paid to a re si dent of the first-ment io ned
Sta te. Si mi larly, any debts of an en terp ri se of a Cont rac ting 
Sta te to a re si dent of the ot her Cont rac ting Sta te shall, for
the pur po se of de ter mi ning the ta xab le ca pi tal of such
en terp ri se, be de duc tib le un der the same con di ti ons as if
they had been cont rac ted to a re si dent of the
first-ment io ned Sta te.

5. En terp ri ses of a Cont rac ting Sta te, the ca pi tal of
which is wholly or partly ow ned or cont rol led, di rectly or
in di rectly by one or more re si dents of the ot her
Cont rac ting Sta te, shall not be sub jec ted in the
first-ment io ned Cont rac ting Sta te to any ta xa ti on or any
re qu i re ment con nec ted the re with which is ot her or more
bur den so me than the ta xa ti on and con nec ted re qu i re ments
to which ot her si mi lar en terp ri ses of the first-ment io ned
Sta te are or may be sub jec ted.

6. The pro vi si ons of this Ar tic le shall, not withs tan ding
the pro vi si ons of Ar tic le 2, apply to ta xes of eve ry kind and 
desc rip ti on.

Ar tic le 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Whe re a per son con si ders that the ac ti ons of one or
both of the Cont rac ting Sta tes re sult or will re sult for him
in ta xa ti on not in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this
Con ven ti on, he may, ir res pec ti ve of the re me di es pro vi ded 
by the do mes tic law of tho se Sta tes, pre sent his case to the
com pe tent aut ho rity of the Cont rac ting Sta te of which he is 
a re si dent or, if his case co mes un der pa rag raph 1 of
Ar tic le 25, to that of the Cont rac ting Sta te of which he is a
na ti o nal. The case must be pre sen ted wit hin three ye ars
from the first no ti fi ca ti on of the ac ti on re sul ting in ta xa ti on 
not in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the Con ven ti on.

2. The com pe tent aut ho rity shall en de a vo ur, if the
ob jec ti on ap pe ars to it to be jus ti fi ed and if it is not it self
able to ar ri ve at a sa tis fac to ry so lu ti on, to re sol ve the case
by mu tu al ag re e ment with the com pe tent aut ho rity of the
ot her Cont rac ting Sta te, with a view to the avo i dan ce of
ta xa ti on which is not in ac cor dan ce with the Con ven ti on.
Any ag re e ment re a ched shall be imp le men ted
not withs tan ding any time li mits in the do mes tic law of the
Cont rac ting Sta tes.

3. The com pe tent aut ho ri ti es of the Cont rac ting Sta tes
shall en de a vo ur to re sol ve by mu tu al ag re e ment any
dif fi cul ti es or do ubts ari sing as to the in terp re ta ti on or

app li ca ti on of the Con ven ti on. They may also con sult
to get her for the eli mi na ti on of do ub le ta xa ti on in ca ses not
pro vi ded for in the Con ven ti on.

4. The com pe tent aut ho ri ti es of the Cont rac ting Sta tes
may com mu ni ca te with each ot her di rectly, inc lu ding
thro ugh a jo int com mis si on con sis ting of them sel ves or
the ir rep re sen ta ti ves, for the pur po se of re a ching an
ag re e ment in the sen se of the pre ce ding pa rag raphs.

Ar tic le 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The com pe tent aut ho ri ti es of the Cont rac ting Sta tes
shall ex chan ge such in for mat ion as is ne ces sa ry for
car ry ing out the pro vi si ons of this Con ven ti on or of the
do mes tic laws con cer ning ta xes of eve ry kind and
desc rip ti on im po sed on be half of the Cont rac ting Sta tes or
of the ir ad mi nist ra ti ve ter ri to ri al sub di vi si ons or of the ir
lo cal aut ho ri ti es, in so far as the ta xa ti on the re un der is not
cont ra ry to the Con ven ti on. The ex chan ge of in for mat ion
is not rest ric ted by Ar tic les 1 and 2. Any in for mat ion so
re ce i ved by a Cont rac ting Sta te shall be tre a ted as sec ret in
the same man ner as in for mat ion ob ta i ned un der the
do mes tic laws of that Sta te and shall be disc lo sed only to
per sons or aut ho ri ti es (inc lu ding co urts and ad mi nist ra ti ve
bo di es) con cer ned with the as sess ment or col lec ti on of, the 
en for ce ment or pro se cu ti on in res pect of, or the
de ter mi na ti on of ap pe als in re lat ion to the ta xes re fer red to
in the first sen ten ce. Such per sons or aut ho ri ti es shall use
the in for mat ion only for such pur po ses. They may disc lo se
the in for mat ion in pub lic co urt pro ce e dings or in ju di ci al
de ci si ons.

2. In no case shall the pro vi si ons of pa rag raph 1 be
const ru ed so as to im po se on a Cont rac ting Sta te the
ob li ga ti on:

(a) to car ry out ad mi nist ra ti ve me a su res at va ri an ce
with the laws and ad mi nist ra ti ve prac ti ce of that or of the
ot her Cont rac ting Sta te;

(b) to supply in for mat ion which is not ob ta i nab le un der 
the laws or in the nor mal co ur se of the ad mi nist ra ti on of
that or of the ot her Cont rac ting Sta te;

(c) to supply in for mat ion which wo uld disc lo se any
tra de, bu si ness, in dust ri al, com mer ci al or pro fes si o nal
sec ret or tra de pro cess, or in for mat ion, the disc lo su re of
which wo uld be cont ra ry to pub lic po li cy (ord re pub lic).

Ar tic le 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS

Not hing in this Con ven ti on shall af fect the fis cal
pri vi le ges for he ads of dip lo ma tic mis si ons and con suls
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and dip lo ma tic agents or con su lar of fi cers un der the
ge ne ral ru les of in ter na ti o nal law or un der the pro vi si ons
of spe ci al ag re e ments.

Ar tic le 29

ENTRY INTO FORCE

Each of the Cont rac ting Sta tes shall no ti fy to the ot her
thro ugh dip lo ma tic chan nels the comp le ti on of the
pro ce du res re qu i red by its law for the brin ging into for ce
of this Con ven ti on. This Con ven ti on shall en ter into for ce
on the date of the re ce ipt of the lat ter no ti fi ca ti on and shall
the re u pon have ef fect:

(a) in res pect of ta xes with held at so ur ce, on in co me
de ri ved on or af ter 1 Ja nu a ry in the ca len dar year next
fol lo wing the year in which the Con ven ti on en ters into
for ce;

(b) in res pect of ot her ta xes on in co me and ta xes on
ca pi tal, for ta xes char ge ab le for any ca len dar year
be gin ning on or af ter 1 Ja nu a ry in the ca len dar year next
fol lo wing the year in which Con ven ti on en ters into for ce.

Ar tic le 30

TERMINATION

This Con ven ti on shall re ma in in for ce un til ter mi na ted
by a Cont rac ting Sta te. Eit her Cont rac ting Sta te may
ter mi na te the Con ven ti on at any time af ter five ye ars from
the date on which the Con ven ti on en ters into for ce
pro vi ded that at le ast six months be fo re the end of any
ca len dar year no ti ce of ter mi na ti on has been gi ven thro ugh 
dip lo ma tic chan nels.

In such event, this Con ven ti on shall ce a se to have ef fect
in both Cont rac ting Sta tes:

(a) in res pect of ta xes with held at so ur ce, on in co me
de ri ved on or af ter 1 Ja nu a ry in the ca len dar year next
fol lo wing the year in which the no ti ce of the ter mi na ti on is
re ce i ved;

(b) in res pect of ot her ta xes on in co me and ta xes on
ca pi tal, for ta xes char ge ab le for any ca len dar year
be gin ning on or af ter 1 Ja nu a ry in the ca len dar year next
fol lo wing the year in which the no ti ce of ter mi na ti on is
re ce i ved.

In wit ness whe re of the un der sig ned, duly aut ho ri sed
the re to, have sig ned this Con ven ti on.

Done at Tas kent this 17 day of Ap ril 2008, in two
ori gi nal co pi es in the Hun ga ri an, Uz bek and Eng lish
lan gu a ges, each text be ing equ ally aut hen tic. In case of
di ver gen ce of in terp re ta ti on the Eng lish text shall pre va il.

(Sig na tu res)”

4. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a az Egyez mény 29. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2. és 3. §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XCI.
törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény, a természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények
módosításáról*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kvt.) 4. §-a
a kö vet ke zõ 33–39. pon tok kal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„33. té ra dat: elekt ro ni kus for má ban ren del ke zés re álló,

a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer lét re ho -
zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szó ló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott tárgy kör be tar to zó, kü lö nö sen a ge o dé -
zi ai, a ter mé szet-, a gaz da ság-, a te le pü lés-, il let ve a né pes -
ség föld raj zi adat, amely köz vet le nül vagy köz vet ve vo nat -
ko zik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ hely re vagy
föld raj zi te rü let re;

34. tér adat kész let: tér ada tok tér in for ma ti kai esz köz út -
ján azo no sít ha tó gyûj te mé nye;

35. me ta adat: tér adat nak nem mi nõ sü lõ, ah hoz kap cso -
ló dó, a tér adat kész le te ket és té ra dat-szol gál ta tá so kat le író
elekt ro ni kus in for má ció, amely le he tõ vé te szi a tér adat -
kész le tek és té ra dat-szol gál ta tá sok el éré sét, nyil ván tar tá -
sát és fel hasz ná lá sát;

36. té ra dat-szol gál ta tás: tér ada ton vagy me ta ada ton
tér in for ma ti kai esz köz zel el vé gez he tõ mû ve let;

37. tér adat ke ze lõ: tér ada tot lét re ho zó, ke ze lõ, rend sze -
re sen fris sí tõ és a té ra dat bir to ká ban lévõ, va la mint a tér -
adattal kap cso la tos ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti,
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 továbbá jog sza bály ban meg ha tá ro zott, kör nye zet tel össze -
füg gõ köz fel ada tot el lá tó, il let ve köz szol gál ta tást nyúj tó
szerv vagy sze mély, va la mint az ezek el len õr zé se alatt
álló, kör nye zet tel össze füg gõ fel ada tot vég zõ vagy köz -
szol gál ta tást nyúj tó ter mé sze tes vagy jogi sze mély. Nem
mi nõ sül nek tér adat ke ze lõ nek a bí ró sá gok és a jog al ko tó
szer vek annyi ban, amennyi ben azok e fel adat- és ha tás kö -
rük ben jár nak el;

38. in te ro pe ra bi li tás: a tér adat kész le tek össze köt te té sé -
nek és a té ra dat-szol gál ta tá sok kö zött is mé telt kézi be avat -
ko zás nél kül lét re jö võ olyan össze kap cso ló dás nak a le he -
tõ sé ge, amely a tér adat kész le tek és -szol gál ta tá sok el éré sét 
ma ga sabb mi nõ ség gel biz to sít ja, mint a 48/G. § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ós rend sze rek el kü lö nül -
ten;

39. tér in for ma ti kai esz köz: olyan in for ma ti kai, geodé -
ziai vagy táv ér zé ke lé si esz köz, amely té ra dat rög zí té sé re,
tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, to váb bá meg je le ní té sé re szol gál.”

2. § (1) A Kvt. 40. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Prog ram nak – a Prog ram idõ tar ta má ra vonat -
kozóan – tar tal maz nia kell a 48/B. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat.”

(2) A Kvt. 40. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A Kor mány a Prog ram el ké szí té se kor fenn ál ló fel -
té te lek mó do su lá sa, il let ve a vég re haj tás hely ze té nek ala -
ku lá sá tól füg gõ en ja vas la tot te het a Prog ram fe lül vizs gá la -
tá ra. A fe lül vizs gá lat so rán a Prog ram ter ve zé sé re vo nat -
ko zó elõ írá so kat kell al kal maz ni.”

(3) A Kvt. 40. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A Prog ram ter ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban és szük -

ség sze rin ti fe lül vizs gá la tá ban kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szerv mû kö dik köz re.”

3. § (1) A Kvt. 46. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A te le pü lé si ön kor mány zat (Bu da pes ten a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat is) a kör nye zet vé del me ér de ké ben]

„b) ön ál ló te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ra mot dol -
go z ki a 48/E. §-ban fog lal tak sze rint, ame lyet képviselõ-
 testülete (köz gyû lé se) hagy jóvá;”

(2) A Kvt. 46. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me gyei ön kor mány zat az épí tett és ter mé sze ti kör -
nyezet vé del mé vel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa ér de -
ké ben]

„a) a te le pü lé si ön kor mány za tok kal és az il le té kes me -
gyei te rü let fej lesz té si ta náccsal egyez tet ve me gyei kör -
nye zet vé del mi prog ra mot ké szít a 48/D. §-ban fog lal tak
sze rint, ame lyet a me gyei köz gyû lés hagy jóvá;”

4. § (1) A Kvt. 48. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a (2)–(5) be kez dé sek
számo zása (3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,
 illetõleg a fõ vá ro si ön kor mány zat ese tén a fõ vá ro si köz -
gyû lés ön kor mány za ti ren de let ben más tör vény ha tá lya alá 
nem tar to zó egyes fás szá rú nö vé nyek vé del me ér de ké ben
tu laj don jo got kor lá to zó elõ írá so kat ha tá roz hat meg.”

(2) A Kvt. 48. §-ának új (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A pol gár mes ter (fõ pol gár mes ter) le ve gõ tisz ta ság vé -
del mi fel adat kö ré be, il le tõ leg ál lam igaz ga tá si, ha tó sá gi
ha tás kö ré be tar to zik:]

„c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szmog hely -
zet (füst köd ál la pot) be kö vet ke zé se ese tén az érin tett
 lakosság tá jé koz ta tá sa a meg lé võ és vár ha tó túl lé pés he -
lyé rõl, mér té ké rõl és idõ tar ta má ról, a le het sé ges egész ség -
ügyi ha tá sok ról és a ja va solt te en dõk rõl, va la mint a jö võ -
be li túl lé pés meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges fel ada tok -
ról.”

5. § A Kvt. V. Fe je ze te (A KÖRNYEZET VÉDEL -
MÉNEK MEGALAPOZÁSA) a kö vet ke zõ új
48/A–48/F. §-ok kal és azo kat meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
 alcímmel egé szül ki:

„A környezetvédelem tervezési rendszere

48/A. § (1) Az em ber i egész ség vé del me, va la mint a ter -
mé sze ti erõ for rá sok és ér té kek meg õr zé se és fenn tart ha tó
hasz ná la ta ér de ké ben – e vagy kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak elõ írá sa sze rint – a kör nye zet tel, an nak vé del mé vel,
 illetve a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ té nye zõk kel kap cso la -
tos ál ta lá nos ter vet (át fo gó kör nye zet vé del mi terv), az
egyes kör nye ze ti ele mek kel, azok vé del mé vel, il let ve a
kör nye ze ti ele me ket ve szé lyez te tõ egyes té nye zõk kel kap -
cso la tos rész le tes ter vet (te ma ti kus kör nye zet vé del mi terv)
és egye di kör nye ze ti adott ság gal, prob lé má val fog lal ko zó
ter vet (egye di kör nye zet vé del mi terv) kell ké szí te ni.

(2) A ter ve zés so rán
a) az ala cso nyabb te rü le ti szin tû kör nye zet vé del mi ter -

vet a ma ga sabb te rü le ti szin tû kör nye zet vé del mi ter vek kel,
b) a te ma ti kus és az egye di kör nye zet vé del mi ter ve ket

az adott te rü le ti szint át fo gó kör nye zet vé del mi ter vé vel
össze kell han gol ni.

(3) A kör nye zet vé del mi terv ké szí tõ jé nek az elõ ké szí tés 
so rán gon dos kod nia kell a terv szé les kö rû tár sa dal mi
egyez te té sé rõl.

48/B. § (1) Át fo gó kör nye zet vé del mi terv az e tör vény -
ben sza bá lyo zott or szá gos [40. §] és te rü le ti (re gi o ná lis
[48/C. §], me gyei [48/D. §] és te le pü lé si [48/E. §]) kör nye -
zet vé del mi prog ram.

(2) Az át fo gó kör nye zet vé del mi terv tar tal maz za:
a) a kör nye ze ti ele mek ál la po tá nak be mu ta tá sán és

az azt be fo lyá so ló fõbb ha tó té nye zõk elem zé sén ala pu ló
hely zet ér té ke lést;
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b) a fenn tart ha tó fej lõ dés sel össz hang ban álló, el ér ni
kí vánt kör nye zet vé del mi cé lo kat, va la mint kör nye ze ti cél -
ál la po to kat;

c) a cé lok és cél ál la po tok el éré se ér de ké ben te en dõ
fõbb in téz ke dé se ket (kü lö nö sen a fo lya mat ban lévõ, il let -
ve az elõ irány zott fej lesz té sek kel és a mû köd te tés sel kap -
cso la tos fel ada to kat), va la mint azok meg va ló sí tá sá nak
üte me zé sét;

d) a ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak sza bá lyo zá si,
 ellenõrzési, ér té ke lé si esz kö ze it;

e) az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak, va la mint a d) pont
sze rin ti esz kö zök al kal ma zá sá nak vár ha tó költ ség igé nyét,
a ter ve zett for rá sok meg je lö lé sé vel.

(3) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mok ban fog lal ta -
kat az adott te rü le ti szint fej lesz té si kon cep ci ó já nak és ren -
de zé si, va la mint fej lesz tés po li ti kai ter ve i nek ki dol go zá sa,
a dön tés ho za tal és a vég re haj tás, to váb bá az adott te rü let re
vo nat ko zó ága za ti ter ve zés so rán ér vény re kell jut tat ni.

(4) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mot szük ség sze -
rint, de leg alább a Prog ram meg újí tá sát, il let ve fe lül vizs -
gá la tát kö ve tõ en – a 48/A. § (2) be kez dé sé nek fi gye lem be -
vé te lé vel – fe lül kell vizs gál ni.

48/C. § (1) A re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a tervezési-
 statisztikai ré gi ó ra vo nat ko zó an az érin tett me gyei ön kor -
mány za tok kal egyez tet ve re gi o ná lis kör nye zet vé del mi
prog ra mot ké szít.

(2) A re gi o ná lis kör nye zet vé del mi prog ram tar tal maz za
a 48/B. § (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en azo -
kat a cé lo kat és in téz ke dé se ket, ame lyek el éré se, il let ve
meg va ló sí tá sa re gi o ná lis szint en ha té kony és in do kolt.

(3) A re gi o ná lis kör nye zet vé del mi prog ram vég re haj tá -
sá ról a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács gon dos ko dik és a vég -
re haj tás ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja a 40. § (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer vet.

(4) A re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a dön té si ha tás kö ré be
utalt tá mo ga tá sok ról szó ló dön té sek meg ho za ta la kor elõ -
se gí ti a prog ram ban elõ irány zott fej lesz té sek tá mo ga tá sát.

48/D. § (1) A me gyei kör nye zet vé del mi prog ram tar tal -
maz za a 48/B. § (2) be kez dés ben fog lal tak nak megfele -
lõen azo kat a cé lo kat és in téz ke dé se ket, ame lyek el éré se,
 illetve meg va ló sí tá sa me gyei szint en ha té kony és in do kolt.

(2) A me gyei köz gyû lés gon dos ko dik a me gyei kör nye -
zet vé del mi prog ram ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról,
a vég re haj tás fel té te le i nek biz to sí tá sá ról, fi gye lem mel kí -
sé ri az azok ban fog lalt fel ada tok meg ol dá sát. A me gyei
köz gyû lés a vég re haj tás ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja
a 40. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ
 szervet.

(3) A me gyei ön kor mány zat éves költ ség ve té sé rõl szó ló 
zár szám adá sá val egy ide jû leg be kell szá mol ni a me gyei
kör nye zet vé del mi prog ram vég re haj tá sá nak elõ zõ évi ala -
ku lá sá ról.

(4) A me gyei te rü let fej lesz té si ta nács a dön té si ha tás kö -
ré be utalt tá mo ga tá sok ról szó ló dön té sek meg ho za ta la kor
elõ se gí ti a kör nye zet vé del mi prog ram ban elõ irány zott fej -
lesz té sek tá mo ga tá sát.

48/E. § (1) A te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ram nak
a te le pü lés adott sá ga i val, sa já tos sá ga i val és gaz da sá gi le -
he tõ sé ge i vel össz hang ban – a 48/B. § (2) be kez dés ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz nia kell

a) a lég szennye zett ség-csök ken té si in téz ke dé si prog -
ram mal, va la mint a lég szennye zés sel,

b) a zaj és rez gés el le ni vé de lem mel, a kü lön jog sza -
bály alap ján stra té gi ai zaj tér kép ké szí té sé re kö te le zett te le -
pü lé si ön kor mány za tok ese tén a stra té gi ai zaj tér ké pek
alap ján ké szí ten dõ in téz ke dé si ter vek kel,

c) a zöld fe lü let-gaz dál ko dás sal,
d) a te le pü lé si kör nye zet és a köz te rü le tek tisz ta sá gá val,
e) az ivó víz el lá tás sal,
f) a te le pü lé si csa pa dék víz-gaz dál ko dás sal,
g) a kom mu ná lis szenny víz ke ze lés sel,
h) a te le pü lé si hul la dék-gaz dál ko dás sal,
i) az ener gia gaz dál ko dás sal,
j) a köz le ke dés- és szál lí tás szer ve zés sel,
k) a fel té te lez he tõ rend kí vü li kör nye zet ve szé lyez te tés

el há rí tá sá val és a kör nye zet ká ro so dás csök ken té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat és elõ írá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a te le pü lé si kör -
nye zet vé del mi prog ram – a te le pü lés adott sá ga i val, sa já -
tos sá ga i val és gaz da sá gi le he tõ sé ge i vel össz hang ban – tar -
tal maz hat ja

a) a te le pü lé si kör nye zet mi nõ sé gé nek, kör nye zet biz -
ton sá gá nak, kör nye zet-egész ség ügyi ál la po tá nak ja ví tá sa,
va la mint a ter mé sze ti ér té kek vé del me és fenn tart ha tó
hasz ná la ta ér de ké ben kü lö nö sen:

aa) a te rü let hasz ná lat tal,
ab) a föld ta ni kép zõd mé nyek vé del mé vel,
ac) a ta laj, il let ve ter mõ föld vé del mé vel,
ad) a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek, víz bá zi sok vé del -

mé vel,
ae) a re kul ti vá ci ó val és re ha bi li tá ci ó val,
af) a ter mé szet- és táj vé de lem mel,
ag) az épí tett kör nye zet vé del mé vel,
ah) az ár- és bel víz gaz dál ko dás sal,
ai) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té -

sé vel, az ég haj lat vál to zás vár ha tó he lyi ha tá sa i hoz való
 alkalmazkodással,

b) a kör nye ze ti ne ve lés sel, tá jé koz ta tás sal és a tár sa dal -
mi rész vé tel lel
kap cso la tos fel ada to kat és elõ írá so kat.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat gon dos ko dik a te le pü lé si 
kör nye zet vé del mi prog ram ban fog lalt fel ada tok vég re haj -
tá sá ról, a vég re haj tás fel té te le i nek biz to sí tá sá ról, és fi gye -
lem mel kí sé ri a fel ada tok el lá tá sát.

(4) A fõ vá ro si köz gyû lés a kör nye zet vé del mi prog ram ja 
vég re haj tá sá ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja a 40. §
(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer vet.

(5) Te le pü lé si ön kor mány za tok – az ön ál ló te le pü lé si
kör nye zet vé del mi prog ram mel lett vagy he lyett – kö zös
te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ra mot is ké szít het nek.
Az e fel adat vál la lá sá ra is ki ter je dõ több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás, il let ve a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si ta nács kis tér sé gi 
kör nye zet vé del mi prog ra mot ké szít het.
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48/F. § (1) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ram ki dol -
go zó ja a prog ram ter ve ze tét az il le té kes

a) kör nye zet vé del mi ha tó ság nak,
b) ta laj vé del mi ha tó ság nak,
c) in gat lan ügyi ha tó ság nak és
d) egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek

vé le mé nye zés re meg kül di.
(2) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a vé le mé nye zés be be -

von ja az il le té kes kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer ve ket,
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
fe le lõs szer vet, va la mint a ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó -
sá gi fel ada to kat el lá tó kü lön szer ve ket, akik 30 na pon be -
lül tá jé koz tat ják vé le mé nyük rõl a ha tó sá got.

(3) A te le pü lé si és kis tér sé gi kör nye zet vé del mi prog ram 
ter ve ze tét – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ken
túl – az il le té kes me gyei ön kor mány zat nak, a me gyei kör -
nye zet vé del mi prog ram ter ve ze tét az il le té kes re gi o ná lis
fej lesz té si ta nács nak is meg kell kül de ni vé le mé nye zés re.

(4) A vé le mé nye zõ szer vek szak mai vé le mé nyük rõl
hat van na pon be lül tá jé koz tat ják a kör nye zet vé del mi prog -
ram ki dol go zó ját.

(5) Az el fo ga dott te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mot
meg kell kül de ni a prog ram ter ve ze tét vé le mé nye zõk nek.
Az el fo ga dott re gi o ná lis és a me gyei kör nye zet vé del mi
prog ra mot a 40. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re -
mû kö dõ szerv ré szé re is meg kell kül de ni tá jé koz ta tá sul.

(6) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mok vég re haj tá -
sá nak hely ze té rõl a la kos sá got rend sze res idõ kö zön ként
tá jé koz tat ni kell.”

6. § A Kvt. V. Fe je ze te (A KÖRNYEZET VÉDEL -
MÉNEK MEGALAPOZÁSA) a kö vet ke zõ új al cím mel és 
új 48/G. §-sal, va la mint 48/H. §-sal egé szül ki:

„A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

48/G. § (1) A kör nye zet vé del mi cél ki tû zé sek kialakí -
tása és a kör nye zet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sá nak
elõ se gí té se ér de ké ben a mi nisz ter a tér adat ke ze lõk ága za ti
irá nyí tá sát, il let ve fel ügye le tét el lá tó mi nisz te rek kel
együtt kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint egy -
sé ges elekt ro ni kai há ló za tot ké pe zõ Nem ze ti Kör nye ze ti
Tér in for ma ti kai Rend szert lé te sít és mû köd tet a kor mány -
za ti por tál ré sze ként.

(2) A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
a 49. § sze rin ti In for má ci ós Rend szer bõl és a tér adat ke ze -
lõk ál tal mû köd te tett in for má ci ós rend sze rek bõl áll, ame -
lyek az in te ro pe ra bi li tás kö ve tel mé nyé nek megvalósítá -
sával kap cso lód nak össze. A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in -
for ma ti kai Rend sze ren ke resz tül köz vet le nül el ér he tõ az
Eu ró pai Unió ál tal mû köd te tett tér in for ma ti kai há ló za ti
por tál.

(3) Ha tér adat ke ze lõ nek nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes
vagy jogi sze mély va la mely té ra dat tal ren del ke zik, és ele -
get tesz a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
lét re ho zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szó ló jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott tech ni kai kö ve tel mé nyek nek,
ké rel mé re biz to sí ta ni kell a csat la ko zá si le he tõ sé get a
Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer hez.

(4) A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
há ló za ti por tál ján bár ki szá má ra hoz zá fér he tõk a követ -
kezõ té ra dat-szol gál ta tá sok:

a) ke re sõ szol gál ta tás, amely a me ta ada tok alap ján a
tér adat kész le tek re és -szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ke re -
sést, va la mint a me ta ada tok meg je le ní té sét te szi le he tõ vé;

b) meg te kin té si szol gál ta tás, amely a me ta ada tok, a tér -
ada tok és az egyéb ma gya rá zó jel le gû ada tok meg je le ní té -
sét, az azok kö zöt ti ke re sést, a meg je le ní tett tér ada tok és
tér adat kész le tek ki csi nyí té sét, na gyí tá sát, meg te kin té sét
és át la po zá sát, va la mint a ma gya rá zó jel le gû ada tok és
a me ta ada tok tar tal má nak meg je le ní té sét biz to sít ja;

c) le töl té si szol gál ta tás, amely a tér adat kész le tek má so -
la tá nak vagy egyes ré sze i nek le töl té sét, va la mint
– amennyi ben az elekt ro ni kus úton le het sé ges – az azok -
hoz való köz vet len hoz zá fé rést te szi le he tõ vé;

d) át ala kí tá si szol gál ta tás, amely a (2) be kez dés sze rin ti 
össze kap cso ló dás biz to sí tá sa cél já ból meg ha tá ro zott tér -
adat kész le tek nek – az adat igény lõ igé nye sze rin ti fel dol -
go zás út ján való – át ala kí tá sát biz to sít ja;

e) le hí vá si szol gál ta tás, amely az a)–d) pon tok sze rin ti
té ra dat-szol gál ta tá sok fo lya ma tos el éré sét te szi le he tõ vé.

48/H. § (1) A tér adat ke ze lõ a 48/G. § (4) be kez dés
c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott té ra dat-szol gál ta tá sért dí jat 
ál la pít hat meg. A tér adat ke ze lõ eb ben az eset ben az adat -
igé nye lõ vel – a díj fi ze tés re is ki ter je dõ – meg ál la po dást
(a to váb bi ak ban: adat szol gál ta tá si szer zõ dés) köt. Az adat -
igény lõ szá má ra biz to sí ta ni kell az adat szol gál ta tá si szer -
zõ dés nek az in ter ne ten ke resz tül tör té nõ meg kö té sét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az Eu ró pai
Kö zös ség in téz mé nyei és szer vei szá má ra a környezet -
védelemmel kap cso la tos kö zös sé gi jog alap ján fenn ál ló
tag ál la mi je len tés té te li kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
nyúj tott tér adat kész le te kért és -szol gál ta tá so kért díj nem
szab ha tó ki.

(3) A díj, il let ve a hoz zá fé ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sa
so rán in do ko lat lan meg kü lön böz te tést nem le het al kal -
maz ni, így kü lö nö sen az adat igény lõ köz igaz ga tá si szerv
vagy köz fel ada tot el lá tó más szer ve zet te kin te té ben – a
köz fel ada tai el lá tá sán kí vül esõ te vé keny sé ge kö ré ben, az
e te vé keny ség cél já ra ren del ke zés re bo csá tott ada tok
 vonatkozásában – ugyan azo kat a dí ja kat és fel té te le ket
kell al kal maz ni, mint más fel hasz ná lók kal szem ben.

(4) A díj nem ha lad hat ja meg az ada tok gyûj té sé nek,
elõ ál lí tá sá nak, fris sí té sé nek, fel dol go zá sá nak, át ala kí tá sá -
nak és ren del ke zés re bo csá tá sá nak a költ sé gét. A dí jak
mér té két a tér adat kész le tek és -szol gál ta tá sok szük sé ges
mi nõ sé gé nek és ren del ke zés re ál lá sá nak biz to sí tá sát szol -
gá ló mi ni má lis szint en kell tar ta ni, egy éssze rû nye re ség -
há nyad dal együtt, össz hang ban a tér adat kész le te ket ke ze -
lõ és -szol gál ta tá so kat nyúj tó ha tó sá gok ön fi nan szí ro zá si
kö ve tel mé nye i vel.

(5) A tér adat ke ze lõ a hon lap ján köz zé te szi a díj sza bá -
sát, va la mint a díj kép zé sé nek el ve it.”
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7. § A Kvt. 64/A. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a b)–d) pon tok
je lö lé se c)–e) pont ra vál to zik:

[A kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer vek a ter mé sze tes
és jogi sze mé lyek rõl ada to kat kör nye zet vé del mi ügy fél jel
(a to váb bi ak ban: KÜJ-szám) al kal ma zá sá val]

„b) kör nye zet vé del mi célú, így kü lö nö sen szak ér tõi
 tevékenység vég zé se”
[ér de ké ben tart hat nyil ván.]

8. § A Kvt. 66. §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) Ha az (1) be kez dés a) és b) pont já nak ha tá lya alá
tar to zó kör nye zet hasz ná lat hoz más jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott lé te sí té si, il let ve mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás is szük sé ges, ak kor azt a kör nye zet vé del mi, il let ve egy -
sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás meg elõ zi.

(5) Ha jog sza bály a kör nye zet hasz ná lat tal össze füg gõ
elvi en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sát írja elõ, ak kor az
ügy fél ké rel me alap ján az elvi en ge dé lye zé si el já rás – kü -
lön el já rás le foly ta tá sa nél kül – az (1) be kez dés a), il let ve
b) pont ja sze rin ti el já rás ke re té ben is le foly tat ha tó.”

9. § A Kvt. 90. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re a kör nye zet -

vé del mi en ge dély és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
 engedély irán ti ké rel met, il let ve azok nak a 69. § (2) be kez -
dés és a 70. § (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mel lék le tét elekt ro ni kus adat hor do zón is be kell
nyúj ta ni, ame lyet a kör nye zet vé del mi ha tó ság elekt ro ni -
kus úton köz zé tesz.”

10. § (1) A Kvt. VII. Fe je ze té nek (A KÖRNYEZET -
VÉDELMI IGAZGATÁS) az „El já rás szak ha tó ság ként”
al cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Szakértõi tevékenység”

(2) A Kvt. a kö vet ke zõ 92. §-sal egé szül ki:
„92. § Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak te rü le -

ten szak ér tõi te vé keny sé get az vé gez het, aki a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szak ér tõi jo go sult ság fel té te le i -
nek meg fe lel.”

11. § A Kvt. 106. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki jog sza bály ban, ha tó sá gi ha tá ro zat ban, köz vet -
le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus ban meg ál la pí tott, 
köz vet le nül vagy köz vet ve a kör nye zet vé del mét szol gá ló
elõ írást meg szeg, il let ve ha tár ér té ket túl lép, a jog sér tõ
 magatartás sú lyá hoz – így kü lö nö sen az ál ta la oko zott kör -
nye zet szennye zés, il le tõ leg kör nye zet ká ro sí tás mér té ké -
hez, idõ tar ta má hoz és is mét lõ dé sé hez – iga zo dó kör nye -
zet vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni.”

12. § A Kvt. 110. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A 18. § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott vi zek jó ál la po tá ra vo nat ko zó kör nye ze ti kö ve tel mé -
nye ket – ha a víz gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lya i ról
szó ló jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a kö zös sé gi
cse lek vés ke re te i nek a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg -
ha tá ro zá sá ról szó ló, 2000. ok tó ber 23-i 2000/60/EK par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel össz hang ban 2015. de cem ber
22-ig kell tel je sí te ni.”

13. § (1) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg”

(2) A Kvt. 110. §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„b) a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
lét re ho zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya it;”

(3) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé sé nek t) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„t) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, táj vé del mi
szak ér tõi szak te rü le te ket és a szak ér tõi jo go sult ság sza bá -
lya it;”

(4) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
21–29. pont tal egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg az
a)–v) pont je lö lé se 1–20. pont ra vál to zik:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„21. a zaj és rez gés el le ni vé de lem sza bá lya it;
22. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos sza bá lyo kat;
23. a Prog ram ter ve zé sé nek, vég re haj tá sá nak és el len -

õr zé sé nek, va la mint az eb ben köz re mû kö dõ szerv lét re ho -
zá sá nak és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it;

24. az egyes sa já tos sza bá lyo zást igény lõ élõ szer ve ze -
tek, élet kö zös sé ge ik és élõ he lye ik vé del mé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat;

25. a kü lön tör vény ha tá lya alá nem tar to zó fás szá rú
nö vé nyek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;

26. a fel szín alat ti vi zek vé del mé nek sza bá lya it;
27. a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya it;
28. a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel

szem be ni vé del mé nek sza bá lya it;
29. a te le pü lé si szenny víz tisz tí tás szem pont já ból ér zé -

keny fel szí ni vi ze ket és víz gyûj tõ te rü le tü ket.”

14. § A Kvt. 110. §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(15) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ér de kelt
mi nisz te rek kel együt te sen ren de let ben ha tá roz za meg az
igény be vé te li, ki bo csá tá si és szennye zett sé gi határérté -
keket.”
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15. § A Kvt. 111. §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/2/EK irány -

el ve (2007. már ci us 14.) az Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li tér -
in for má ci ós inf ra struk tú ra (INSPIRE) ki ala kí tá sá ról
1. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek 2–4. és 6–10. pont -
ja, 4. cik ké nek (1) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
13. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, 14. cik ké nek (1)–(2) és
(4) be kez dé se, va la mint 15. cik ké nek (2) be kez dé se.”

A természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény módosítása

16. § A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tvt.) 7. §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A táj jel le ge, a ter mé sze ti ér té kek, az egye di táj ér té -
kek és a táj ké pi adott sá gok meg óvá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak ra
 tekintettel a Kor mány ál la pít ja meg.

(5) Elekt ro mos ener gia-szál lí tó lég ve ze té kek lé te sí té se -
kor, va la mint kö zép fe szült sé gû sza bad lég ve ze ték tel jes
sza kasz hossz ra ki ter je dõ fel újí tá sa kor olyan mû sza ki meg -
ol dá so kat kell al kal maz ni, ame lyek a va don élõ ma da ra kat
nem ve szé lyez te tik.”

17. § A Tvt. 11. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban meg ha tá -
ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó va dász ha tó ál lat fa jok 
egye de i nek ke res ke del me, be ho za ta la, ki vi te le, va la mint
az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban ter mé szet bõl be -
gyûjt he tõ ként, be fog ha tó ként, va la mint hasz no sít ha tó ként 
meg ha tá ro zott fa jok egye de i nek be fo gá sa, be gyûj té se,
 valamint hasz no sí tá sa a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint tör tén het.”

18. § A Tvt. 24. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Erdõ, fá sí tás vé det té nyil vá ní tá sá hoz az er dõ gaz dál ko -
dá sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges.”

19. § A Tvt. 35. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Vé dett ter mé sze ti te rü le ten a 7. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl]

„d) a hely hez kö tött kül té ri mes ter sé ges meg vi lá gí tást
kül te rü le ten, il let ve be épí tés re nem szánt te rü le ten – a köz -
cé lú köz le ke dé si lé te sít mé nyek biz ton sá gos üze mel te té sé -
hez szük sé ges meg vi lá gí tás tól el te kint ve – úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy a vé dett vagy a kö zös sé gi je len tõ sé gû állat -
fajokat ne za var ja, ve szé lyez tes se, ká ro sít sa.”

20. § A Tvt. 36. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó do kat, kor lá to zá -
so kat és ti lal ma kat, to váb bá az egyéb kö te le zett sé ge ket
(ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv) or szá gos je len tõ sé gû
 védett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó an a mi nisz ter, he lyi
je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó an a te le -
pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat ren de let -
ben ál la pít ja meg.”

21. § A Tvt. 44. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A vé dett és a kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok vé del mé -
re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat, fel té te le ket a Kor mány ál la pít ja meg.”

22. § A Tvt. 56. §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
[A mi nisz ter]
„j) kü lön meg ál la po dás alap ján köz re mû kö dik a ter mé -

szet vé del mi célú ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok elõ -
ké szí té sé ben és a meg va ló sí tás hoz szük sé ges fel ada tok
 ellátásában.”

23. § (1) A Tvt. 68. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa
(8) be kez dés re vál to zik:

„(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lá si jog
gya kor lá sá val kap cso la tos pol gá ri jogi ügyek ben a
 Magyar Ál la mot az igaz ga tó ság kép vi se li.”

(2) A Tvt. 68. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Bar lang va gyon ke ze lõi joga e tör vény alap ján az

igaz ga tó sá got il le ti meg.”

24. § A Tvt. 85. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za

1. a táj jel le ge, a ter mé sze ti ér té kek, az egye di táj ér té -
kek és a táj ké pi adott sá gok meg óvá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat;

2. a va don élõ szer ve zet egye de or szág ba tör té nõ be ho -
za ta lá nak, át szál lí tá sá nak, ki vi te lé nek, mes ter sé ges kö rül -
mé nyek kö zöt ti sza po rí tá sá nak, tar tá sá nak, ter mesz tés be,
te nyész tés be vo ná sá nak, ke resz te zé sé nek, ter mé szet be
 kijuttatásának, ér té ke sí té sé nek fel té te le it és mód ját;

3. a Na tu ra 2000 te rü le tek ki je lö lé sét, köz zé té te lét,
 valamint az e te rü le tek re vo nat ko zó fõbb ren del ke zé se ket;

4. a vé dett és a kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok vé del mé re,
tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat, fel té te le ket;

5. a vé dett és a fo ko zot tan vé dett élet kö zös sé gek re
 vonatkozó kor lá to zá sok és ti lal mak kö rét;

6. a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ra és az ön kor mány -
za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tag ja i ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat;
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7. e tör vény ke re tei kö zött a tá mo ga tás ese te it, mér té -
két, fel té te le it, a ki fi ze tés mód ját;

8. a szol gál ta tá si meg ál la po dás ki vé te lé vel a ter mé szet -
vé del mi kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya it;

9. a ter mé sze ti ér ték ál la gá ra, ál la po tá ra ve szélyt je len -
tõ te vé keny sé gek, to váb bá a vé dett te rü let re, Na tu ra 2000
te rü let re ve szé lyes anya gok kö rét, va la mint a biz to sí ték
for má ját és mér té két, fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, el szá -
mo lá sá nak és nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it, to váb bá a biz -
to sí tás sza bá lya it;

10. az egyes kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
 fajoknak és élõ he lye ik nek, köl tõ- és pi he nõ he lye i nek, ter -
mé sze tes élõ he lyek nek, vé dett ter mé sze ti te rü le tek nek és
vé dett ter mé sze ti ér té kek nek a ve szé lyez te té se, károso -
dása ese tén a ká ro so dás mér té ke meg ál la pí tá sá nak szem -
pont ja it, va la mint a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és 
hely re ál lí tá sá nak rend jét;

11. a ter mé szet vé del mi bír ság ki sza bá sá ra vo nat ko zó
el já rá si sza bá lyo kat;

12. a ter mé szet vé del mi ha tó ság vagy ha tó sá gok, il let ve 
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za

1. az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó va dász ha tó ál lat fa jok
ke res ke del mi, be ho za ta li és ki vi te li sza bá lya it a vad gaz -
dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben;

2. az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban ter mé szet bõl 
be gyûjt he tõ ként, be fog ha tó ként, va la mint hasz no sít ha tó -
ként meg ha tá ro zott fa jok egye dei be fo gá sá nak, be gyûj té -
sé nek, va la mint hasz no sí tá sá nak sza bá lya it;

3. ter mé sze ti te rü let és más vé de lem re ér de mes föld te -
rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té, il let -
ve fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sát, – erdõ, fá sí tás ese tén
az er dõ gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel, vé dett ré gé sze -
ti le lõ hely ese tén a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben;

4. vé dõ öve zet ki je lö lé sét és a vé dett ség fel ol dá sát;
5. ter mé sze ti ér ték vé det té és fo ko zot tan vé det té nyil -

vá ní tá sát és a ki emelt ol ta lom fel ol dá sát;
6. vé dett élõ szer ve zet meg ha tá ro zott fej lõ dé si sza ka -

sza, alak ja, ál la po ta vagy szár ma zé ka ki emelt ter mé sze ti
ol tal má nak fel ol dá sát;

7. az eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tu sok ban meg ha tá ro zott
vé dett sé gi ka te gó ri á ba, il let ve nem zet kö zi egyez mény ha -
tá lya alá tar to zó nö vény- és ál lat fa jok kö zül azo kat, ame -
lyek ki emelt ol tal ma szük sé ges, és az e fa jok ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat;

8. a nem ze ti par kok te rü le tén a ter mé sze ti, ke zelt és be -
mu ta tó öve ze ti ka te gó ri ák ba so ro lást, il let ve a be so ro lás
egy sé ges el ve it;

9. nem ze ti park, táj vé del mi kör zet, ter mé szet vé del mi
te rü let vagy azok meg ha tá ro zott ré szé nek tu do má nyos
 rezervátummá ki je lö lé sét;

10. nem ze ti park, táj vé del mi kör zet, ter mé szet vé del mi
te rü let vagy azok meg ha tá ro zott ré szé nek bio szfé ra-re zer -
vá tum má mi nõ sí té sét, azon be lül a mag te rü let ki je lö lé sét;

11. a ter mé sze tes vagy ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei
élet kö zös ség meg óvá sát, a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad
ér vé nye sü lé sét, to váb bá a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló
er dõ te rü le tek er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sát az ag rár po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben; er dõ re zer vá -
tum mag te rü le té nek ki je lö lé sét;

12. vé dõ öve zet ben a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge -
dé lyé hez vagy hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé keny sé gek
 körét;

13. or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 kezelési ter vét;

14. a ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, tar -
tal má ra, jó vá ha gyá sá ra, a terv ké szí té sé re kö te le zett re
 vonatkozó sza bá lyo kat;

15. a Na tu ra 2000 te rü le tek kel érin tett föld rész le te ket;
16. rend sze re sen hasz no sí tott vé dett ál lat faj ál lo má -

nyá nak hosszú távú fenn tart ha tó hasz no sí tá sa ér de ké ben
az adott faj ál lo má nya hasz no sí tá sá val kap cso la tos sza bá -
lyo kat;

17. a fo ko zot tan vé dett élõ szer ve ze tek élõ he lyén, va la -
mint élõ he lye kö rül el ren delt hasz ná la ti, gaz dál ko dá si kor -
lá to zás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;

18. a tel je sen vagy túl nyo mó an mes ter sé ges üre gek
– ame lyek nek a fe lü le tén utó lag lét re jött szak mai, tu do má -
nyos szem pont ból je len tõs kép zõd mé nyek ala kul tak ki,
vagy ter mé szet vé del mi szem pont ból ki emel ke dõ je len tõ -
sé gû ek – vé det té nyil vá ní tá sát;

19. bar lang, il let ve vé det té nyil vá ní tott mes ter sé ges
üreg vé del mé nek, fo ko zott vé del mé nek fel ol dá sát;

20. bar lang vé dõ öve ze té nek ki je lö lé sét és a vé dõ öve -
zet re irány adó kor lá to zá so kat;

21. a bar lan gok köz hi te les nyil ván tar tá sát, az en nek
 vezetésére jo go sult szer vet, il let ve a nyil ván tar tás tar tal -
mát és ve ze té sé nek mód ját;

22. azon bar lan gok kö rét, ame lyek lá to ga tá sá hoz az
igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sa szük sé ges;

23. bar lang, bar lang sza kasz ki épí té se kö ré be tar to zó
mû tár gyak és te vé keny sé gek kö rét;

24. az igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sá val
 látogatható bar lan gok ban tör té nõ tú ra ve ze tés, az en ge -
dély kö te les bar lan gi bú vár me rü lés, va la mint a bar lan gok
ku ta tá sá nak ké pe sí té si fel té te le it;

25. a rit ka, kü lön le ges nagy sá gú, ki fej lõ dé sû, vagy
szak mai, tu do má nyos szem pont ból ki emel ke dõ jelentõ -
ségû ás vá nyok, ás vány tár su lá sok és õs ma rad vá nyok kö rét, 
pénz ben ki fe je zett ér té két;

26. a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat szol gá la ti sza bály -
za tát;

27. a pol gá ri ter mé szet õrök re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat;

28. a vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek nyil ván tar -
tá sát;

29. a vé dett élõ szer ve ze tek, élet kö zös sé gek, ás vá nyi
kép zõd mé nyek pénz ben ki fe je zett ér té két;

30. az el kob zott vé dett ter mé sze ti ér té kek fel hasz ná lá sát.
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(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben

1. je löl je ki a ter mé sze ti te rü le te ket,
2. ha tá roz za meg az ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek lé te -

sí té sé re és fenn tar tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.
(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ag rár po li ti -

ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és az inf ra struk tú rá ért fe le lõs
 miniszterrel együt tes ren de let ben je löl jön ki öko ló gi ai
(zöld) fo lyo só kat és meg ha tá roz za az e te rü le tek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat.

(5) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za

1. a nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) fa jo kat, a ha lá sza ti
(hor gá sza ti) ti lal ma kat és a fa jok sze rin ti ti lal mi idõ ket;

2. a vé dett régi ha zai há zi ál lat fa jok és faj ták meg õr zé -
sé re, egye dei törzs köny ve zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
te nyész té si és tel je sít mény vizs gá la ti el ve ket.”

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) A 2. és a 3. §, va la mint az 5. § 2009. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
 veszti.

(3) Az 1. §, 6. §, 9. § és 15. § 2009. má jus 15-én lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) A 4. §, a 7–8. §, a 10–12. §, a 14. §, a 16–24. § és
a 27–29. § az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(5) E tör vény 2011. má jus 16-án ha tá lyát vesz ti.

26. § (1) A Kvt. 48/G. §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
szol gál ta tás hoz való hoz zá fé rést 2011. má jus 15. nap já tól
kell biz to sí ta ni.

(2) A 3. §-ban és 5. §-ban fog lalt, a te rü le ti kör nye zet vé -
del mi prog ra mok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az e tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ Prog ram köz zé té te lét köve -
tõen kell elõ ször al kal maz ni.

27. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Kvt. 47. §-a; 64/A. § (1) be kez dé sé ben a „ha -
tó sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott” szö veg rész; 110. §-a
(7) be kez dé sé nek a), e), i), k), l), m), o), p) és q) pont ja i ban
a „meg ál la pít sa”; c) pont já ban a „sza bá lyoz za”; d), f), g),
h) és n) pont ja i ban a „meg ha tá roz za”; j) pont já ban a „sza -
bá lyoz za és meg ha tá roz za”; r)–s) és u)–v) pont ja i ban
a „ren de let ben sza bá lyoz za” szö veg rész; va la mint 110. §-a 
(7) be kez dé sé nek o) pont ja és 110. §-a (8) be kez dé sé nek
d) pont ja.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tvt.
10. §-ának (1) be kez dé sé ben, 24. §-ának (1)–(2) be kez dé -

se i ben, 28. §-ának (7) be kez dé sé ben, 30. §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 41/A. §-ának (1) be kez dé sé ben, 47. §-ának
(1) be kez dé sé ben, 48. §-ának (3) be kez dé sé ben,
49. §-ának (2) be kez dé sé ben, 51. § (5) be kez dé sé ben,
52. §-ának (1) be kez dé sé ben, 59. §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 63. §-ának (3) be kez dé sé ben, 66. §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 67. §-ának (3) be kez dé sé ben, 69. §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 71. § (3) be kez dé sé ben, 72. §-ának (6) be kez dé -
sé ben, 73. §-ának (2) be kez dé sé ben, 78. §-ának (5) be kez -
dé sé ben, 78/A. §-ában, 80. §-ának (6) be kez dé sé ben
a „ren de let ben” szö veg ré szek, 15. §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „fo lya ma to san, de leg ké sõbb e tör vény ha tály ba lé pé -
sé tõl szá mí tott 2 éven be lül” szö veg rész, 23. §-ának (4) be -
kez dé se, 24. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
28. §-ának (8) be kez dé sé ben a „jog sza bály ban”,
29. §-ának (1) be kez dé sé ben a „jog sza bály ban,”,
29. §-ának (3) be kez dé sé ben a „ , az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, jog sza bály ban”, 39. §-ának 
(1) be kez dé sé ben az „ , így kü lö nö sen” szö veg rész, 39. §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „ , ki vé ve, ha a te vé keny -
ség kör nye ze ti ha tás vizs gá lat- vagy egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély kö te les” szö veg rész, 46. §-ának (2) be -
kez dé sé ben az „együt tes ren de let ben”, 48. §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „ren de let tel”, 48. §-ának (5) be kez dé sé ben
a „jog sza bály ban” és az „eb ben” szö veg ré szek, 72. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „[37. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny ség gel oko zott kár]” szö veg rész,
73. §-ának (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi” szö -
veg rész, 82. §-ának (3) be kez dé se, va la mint 85/A. §-a,
a víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Vgtv.) 2. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„ , víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ké szí té se” szö veg rész; az
er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIV. tör vény 
21. §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) A Kvt. 18. § (1) be kez dé sé ben a „mi nõ sé gé re és
mennyi sé gé re” szö veg rész he lyé be a „mi nõ sé gé re (be le -
ért ve a hõ mér sék le ti vi szo nya it is) és mennyi sé gé re” szö -
veg; 41. §-ának (3) be kez dé sé ben a „kör nye zet ál la po tá -
ról” szö veg rész he lyé be a „Prog ram vég re haj tá sá nak hely -
ze té rõl” szö veg, az „és a Prog ram vég re haj tá sá nak hely ze -
té rõl” szö veg rész he lyé be a „va la mint a kör nye zet ál la po -
tá nak ala ku lá sá ról” szö veg; 102/A. § (5) be kez dé sé ben a
„ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tá si szerv” szö -
veg lép.

(4) A Tvt. 15. §-ának (2) be kez dé sé ben az „együt tes
ren de let ben” szö veg rész he lyé be „együtt” szö veg, 24. §-a
(1) be kez dés b) pont já ban a „te rü let ese tén” szö veg rész he -
lyé be a „te rü let ese tén ren de let ben” szö veg, 26. §-ának
(1) be kez dé sé ben az „or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé -
sze ti te rü let ese tén” szö veg rész he lyé be az „és a Na tu ra
2000 te rü le tet” szö veg, a 26. § (2) be kez dé sé ben a „be”
szö veg rész he lyé be a „fel” szö veg, a „be jegy zést” szö veg -
rész he lyé be a „fel jegy zést” szö veg, a 26. § (3) be kez dés -
ben a „be jegy zés re” szö veg rész he lyé be a „fel jegy zés re”
szö veg, a 36. §-ának (3)–(4) be kez dé se i ben a „ke ze lé si”
szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ke ze lé si” szö veg, 
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39. §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság – ki vé ve, ha a te vé keny ség kör nye ze ti 
ha tás vizs gá lat- vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély kö te les –” szö veg, 44. §-ának (4) be kez dé sé ben
a „ren de let ben ha tá roz za meg” szö veg rész he lyé be a
„meg ha tá roz za”, 48. §-ának (7) be kez dé sé ben a „feltéte -
leit és el já rá si rend jét az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter
a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben ha tá roz za meg” szö -
veg rész he lyé be a „fel té te le i nek és el já rá si rend jé nek meg -
ha tá ro zá sá hoz a mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges” szö veg,
51. §-ának (7) be kez dé sé ben a „va la mennyi te vé keny ség -
hez, így kü lö nö sen” szö veg rész he lyé be a „kö vet ke zõ
 tevékenységekhez” szö veg, 51. §-a (7) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „be ren de zé se i nek fel újí tá sá hoz, az al kal ma -
zott tech no ló gia meg vál toz ta tá sá hoz” szö veg rész he lyé be
az „a te le pen al kal ma zott tech no ló gia meg vál toz ta tá sá -
hoz” szö veg, 53. §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de -
let ben je lö li ki az” szö veg rész he lyé be a „inf ra struk tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter rel együtt je löl ki”, va la mint 53. §-a
(5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „együt tes ren -
de let ben” szö veg rész he lyé be az „együtt”szö veg lép.

(5) A Vgtv. 2. §-ának (2) be kez dé sé ben „a b), a c), a d)
és a k) pont ban” szö veg rész he lyé be „a b), a c), a d), a k)
és az l) pont ban” szö veg rész lép.

28. § A nem zet kö zi je len tõ sé gû vad vi zek rõl, kü lö nö sen
mint a ví zi ma da rak tar tóz ko dá si he lyé rõl szó ló, Ram sar -
ban, 1971. feb ru ár 2-án el fo ga dott Egyez mény és an nak
1982. de cem ber 3-án és 1987. má jus 28.–jú ni us 3. kö zött
el fo ga dott mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ
 kihirdetésérõl szó ló 1993. évi XLII. tör vény 4. §-a a kö vet -
ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó vé dett
vi ze ket és vad víz te rü le te ket ren de let ben hir des se ki.”

29. § (1) A Vgtv. 2. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
l) pont tal egé szül ki:

[(1) Az ál la mi fel ada tok:]
„l) víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ké szí té se.”

(2) A Vgtv. 5. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5. § (1) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak
meg fe le lõ en a te rü le ti je len tõ sé gû víz gaz dál ko dá si, víz vé -
del mi fel ada tok, kon cep ci ók egyez te té sé re, vé le mé nye zé -
sé re Te rü le ti és Rész víz gyûj tõ szin tû, az or szá gos je len tõ -
sé gû víz gaz dál ko dá si fel ada tok, kon cep ci ók egyezteté -
sére, vé le mé nye zé sé re Or szá gos Víz gaz dál ko dá si Ta ná -
csot (a to váb bi ak ban együtt: víz gaz dál ko dá si ta ná csok)
kell lét re hoz ni.

(2) A víz gaz dál ko dá si ta ná csok mun ká já ban a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek, szer ve ze tek kép vi -
se lõi és a tár gyalt té má ban érin tet tek kép vi se lõi vesz nek
részt.”

(3) A Vgtv. a kö vet ke zõ 5/A. §-sal egé szül ki:
„5/A. § Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott víz ügyi

szak te rü le ten víz ügyi szak ér tõi te vé keny sé get az vé gez -
het, aki a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott víz ügyi
szak ér tõi jo go sult ság fel té te le i nek meg fe lel.”

(4) A Vgtv. 16. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a (2)–(5) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(6) be kez dé sek re vál to zik:

„(2) A Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt víz ügyi igaz -
ga tá si szerv nek a vi zek több le té bõl ere dõ koc ká zat tal érin -
tett te rü le tek re ve szély- és koc ká za ti tér ké pet, va la mint
koc ká zat ke ze lé si ter vet kell ké szí te nie.”

(5) A Vgtv. 45. §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
o)–r) pont tal egé szül ki:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„o) a köz mû ves szenny víz el ve ze tõ és -tisz tí tó mû vel

gaz da sá go san el nem lát ha tó te rü le tek re vo nat ko zó Egye di 
Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog ram;

p) a víz ügyi szak ér tõi szak te rü let és a szak ér tõi jo go -
sult ság sza bá lya i nak;

q) a vi zek több le té bõl ere dõ koc ká zat tal érin tett te rü le -
tek meg ha tá ro zá sá ra, ve szély- és koc ká za ti tér kép, va la -
mint koc ká zat ke ze lé si terv ké szí té sé re, tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok;

r) az e tör vény ben, va la mint a kör nye zet vé del mé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1995. évi LIII. tör vény ben
fog lal tak kal össz hang ban a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve -
zés re és a jó víz ál la po tok el éré sé hez szük sé ges in téz ke dé -
sek prog ram já nak ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(6) A Vgtv. 45. §-ának (8) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(8) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„b) a víz gaz dál ko dá si ta ná csok össze té te lé re és mû kö -

dé sé re vo nat ko zó sza bá lyok;”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(7) A Vgtv. 45. §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
k)–l) pont tal egé szül ki:

[(8) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„k) a vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek

 elhárítását szol gá ló te vé keny sé gek re és lé te sít mé nyek re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok nak;

l) az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ vi zek és ví zi -
lé te sít mé nyek jegy zé ké nek”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(8) A Vgtv. 45/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45/A. § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/271/EGK irány el ve (1991. má jus 21.)
a te le pü lé si szenny víz tisz tí tás ról 2. cik ké nek (4) bekez -
dése, (6) be kez dé se és (9) be kez dé se, 3. cik ke;

b) a Ta nács 98/83/EK irány el ve (1998. no vem ber 3.)
az em ber i fo gyasz tást szol gá ló víz mi nõ sé gé rõl;
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c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
el ve (2000. ok tó ber 23.) a kö zös sé gi cse lek vés ke re te i nek
a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról 4. cik ké -
nek (1)–(2) be kez dé se, 6. cik ké nek (2) be kez dé se és
14. cik ké nek (1) be kez dé se;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és
hely re ál lí tá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl,
a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1995. évi LIII. tör vénnyel, a ter mé szet vé del mé rõl szó ló
1996. évi LIII. tör vénnyel, va la mint a hul la dék gaz dál ko -
dás ról szó ló 2000. évi XLIII. tör vénnyel, va la mint azok
kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le te i vel együtt;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/60/EK irány -
el ve (2007. ok tó ber 23.) az ár víz koc ká za tok ér té ke lé sé rõl
és ke ze lé sé rõl 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 6. cik ké nek
(1) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) be kez dé se.”

30. § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/2/EK irány -
el ve (2007. már ci us 14.) az Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li tér -
in for má ci ós inf ra struk tú ra (INSPIRE) ki ala kí tá sá ról
1. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek 2–4. és 6–10. pont -
ja, 4. cik ké nek (1) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
13. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, 14. cik ké nek (1) és (4) be -
kez dé se, 15. cik ké nek (2) be kez dé se;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl 6. cik ké nek (1) be kez dé se és 14. cik ke;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/60/EK irány -
el ve (2007. ok tó ber 23.) az ár víz koc ká za tok ér té ke lé sé rõl
és ke ze lé sé rõl 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 6. cik ké nek
(1) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) be kez dé se és 17. cik ké nek
(1) be kez dé se;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
el ve (2000. ok tó ber 23.) a kö zös sé gi cse lek vés ke re te i nek
a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról 4. cikk
(1) be kez dés b) pont já nak (ii) al pont ja és 14. cik ké nek
(1) be kez dé se.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XCII.
tör vény

egyes büntetõjogi tárgyú tör vények módosításáról*

1.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Btk.) 92.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.

„92.  § (1) Ha az el kö ve tõt több, ha tá ro zott ide ig tar tó
sza bad ság vesz tés re íté lik, és az el kö ve tõ va la mennyi bûn -
cse lek ményt a leg ko ráb ban ho zott íté let jog erõ re emel ke -
dé sét meg elõ zõ en kö vet te el, a jog erõ sen ki sza bott bün te -
té se ket össz bün te tés be kell fog lal ni.

(2) Össz bün te tés be csak olyan vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz té sek fog lal ha tók, ame lye ket az össz bün te tés be
fog la lás kor még nem haj tot tak vég re, vagy ame lye ket
 folyamatosan haj ta nak vég re.

(3) Ha fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést kell utóbb vég -
re haj ta ni, azt az össz bün te tés be fog la lás szem pont já ból
a továb biak ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés nek kell
te kin te ni.

(4) A pénz bün te tés és a köz ér de kû mun ka he lyé be lépõ
sza bad ság vesz tés (50.  §, 52.  §) össz bün te tés be nem fog lal -
ha tó.”

2.  § A Btk. 137.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6. hoz zá tar to zó: az egye nes ág be li ro kon és en nek há -
zas tár sa vagy be jegy zett élet tár sa, az örök be fo ga dó és a
ne ve lõ szü lõ, az örök be fo ga dott és a ne velt gyer mek, a
test vér, a há zas társ, a be jegy zett élet társ, az élet társ és a je -
gyes, a há zas társ vagy a be jegy zett élet társ egye nes ág be li
ro ko na és test vé re, va la mint a test vér há zas tár sa és be jegy -
zett élet tár sa,”

3.  § A Btk. 192.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Ket tõs há zas ság vagy ket tõs be jegy zett élet tár si
kap cso lat lé te sí té se

192.  § (1) Aki há zas sá gá nak fenn ál lá sa alatt újabb há -
zas sá got köt, vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat ra lép, to -
váb bá aki há zas sá gi kö te lék ben levõ sze méllyel köt há zas -
sá got, vagy ilyen sze méllyel lép be jegy zett élet tár si kap -
cso lat ra, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki be jegy zett
élet tár si kap cso la tá nak fenn ál lá sa alatt – be jegy zett élet -
tár sán kí vül más sze méllyel – há zas sá got köt, vagy újabb
be jegy zett élet tár si kap cso lat ra lép, to váb bá aki be jegy zett
élet tár si kap cso lat ban álló – be jegy zett élet tár sán kí vül
más – sze méllyel há zas sá got köt, vagy ilyen sze méllyel
be jegy zett élet tár si kap cso lat ra lép.”

4.  § (1) A Btk. 329/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„329/A.  § (1) Aki más nak a szer zõi jog ról  szóló tör vény
alap ján fenn ál ló szer zõi vagy ah hoz kap cso ló dó jo gát
 haszonszerzés vé gett, vagy va gyo ni hát rányt okoz va meg -
sér ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün -
tetendõ.”
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(2) A Btk. 329/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dé sek
je lö lé se (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a szer zõi
jogi tör vény sze rint a ma gán cé lú má so lás ra te kin tet tel a
szer zõt, il let ve a kap cso ló dó jogi jo go sul tat meg il le tõ
üres hor do zó díj, il let ve re pro grá fi ai díj meg fi ze té sét el mu -
laszt ja.”

5.  § A bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv. tvr.) a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„Az el ítélt saj tó út ján tör té nõ nyi lat ko zat té te le, il let ve
közzététele

9/A.  § (1) Az el ítélt 36/C.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi -
lat ko zat té te lét meg ta ga dó ha tá ro zat el le ni fel leb be zést a
bün te tés-vég re haj tá si bíró az irat nak a hoz zá ér ke zé sé tõl
szá mí tott öt na pon be lül az ira tok alap ján bí rál ja el. A bün -
te tés-vég re haj tá si bíró vég zé se el len fel leb be zés nek he lye
nincs.

(2) A nyi lat ko zat köz zé té te lét meg ta ga dó ha tá ro zat el le -
ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra az (1) be kez dés ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.”

6.  § A Bv. tvr. 36.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el ítélt ál lam pol gá ri jo gai a kö vet ke zõ kép pen
mó do sul nak:]

„c) a vé le mé nyét – el len õr zés mel lett – olyan for má ban
nyil vá nít hat ja, amely nem za var ja a bün te tés-vég re haj tá si
in té zet rend jét és biz ton sá gát; a vé le mény nyil vá nos ság ra
ho za ta la a nem zet biz ton ság vé del me, ál lam ti tok köz lé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa, ille tõ leg bûn cse lek mény köz vet len
ve szé lyé nek fenn ál lá sa ese tén, an nak meg aka dá lyo zá sa,
va la mint a bün te tés-vég re haj tá si in té zet rend je és biz ton -
sá ga ér de ké ben kor lá toz ha tó;”

7.  § A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 36/C–36/E.  §-sal egé szül ki:
„36/C.  § (1) Az el ítélt a 36.  § (5) be kez dé se c) pont já nak

meg fele lõen jo go sult nyi lat ko za tot ten ni az 1986. évi
II. tör vény sze rin ti saj tó ter mék ben, ille tõ leg az elekt ro ni -
kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény sze rin ti elekt -
ro ni kus hír köz lõ há ló zat út ján tör té nõ köz zé té tel lel.

(2) A nyi lat ko zat té tel en ge dé lye zé sé rõl vagy meg ta ga -
dá sá ról a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka a ké -
re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül
ha tá ro zat tal dönt, e ha tár idõ le jár tá val az en ge délyt meg -
adott nak kell te kin te ni. A nyi lat ko zat té tel en ge dé lye zé se
ak kor ta gad ha tó meg, ha ala pos ok kal arra le het kö vet kez -
tet ni, hogy a nyi lat ko zat té tel a 36.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott ér de kek va la me lyi két sér te né
vagy ve szé lyez tet né.

(3) A bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a saj tó kép vi se lõ jét, ha az el ítélt nyi lat -

ko zat té te lét en ge dé lyez te, vagy e tör vény sze rint az en ge -
délyt meg adott nak kell te kin te ni. Az ér te sí tés ben a bün te -
tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka tá jé koz ta tást ad a
kap cso lat fel vé tel rész le te i rõl.

(4) Ha a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka a
nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja, ar ról in do kolt írás be li ha tá -
ro zat tal dönt. A ha tá ro zat mi nõ sí tett ada tot nem tar tal maz -
hat. A nyi lat ko zat té tel meg ta ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat el -
len az el ítélt, vé dõ je, ille tõ leg jogi kép vi se lõ je a kéz hez vé -
tel tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül fel leb be zést
nyújt hat be a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. A fel leb be zést 
a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ha la dék ta la nul to váb bít ja a
bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. A bün te tés-vég re haj tá si
bíró a 9/A.  § sze rint jár el.

36/D.  § A bün te tés-vég re haj tá si in té zet pa rancs no ka
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély a nyi lat ko zat té telt – a 36.  §
(5) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak meg tar tá sa ér de -
ké ben – el len õr zi. Ha a nyi lat ko zat té tel a 36.  § (5) be kez -
dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott ér de kek va la me lyi két
sér ti vagy ve szé lyez te ti, a nyi lat ko zat té tel meg sza kít ha tó,
és az el ítél tet fi gyel mez tet ni kell a sza bá lyok meg tar tá sá ra
és arra, hogy azok be nem tar tá sa ese tén a nyi lat ko zat köz -
zé té te le meg ta gad ha tó.

36/E.  § (1) Az el ítélt – hoz zá já ru lá sá val ké szí tett – nyi -
lat ko zat té te lét tar tal ma zó írás, kép-, hang fel vé tel (a továb -
biak ban: köz lés re szánt anyag) köz zé té te lé hez az or szá gos
pa rancs nok en ge dé lye szük sé ges. Az en ge dély ak kor ta -
gad ha tó meg, ha a köz zé té tel a 36.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott ér de kek va la me lyi két sér te né,
vagy ve szé lyez tet né.

(2) A köz zé té tel en ge dé lye zé sé rõl vagy meg ta ga dá sá ról 
a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka – a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott – há rom mun ka na pon be lül ha tá -
ro zat tal dönt, e ha tár idõ le jár tá val az en ge délyt meg adott -
nak kell te kin te ni. A köz zé té tel meg ta ga dás ról in do kolt
írás be li ha tá ro za tot kell hoz ni. A ha tá ro zat mi nõ sí tett ada -
tot nem tar tal maz hat. Ha az or szá gos pa rancs nok az en ge -
délyt meg ta gad ja, a köz lés re szánt anya got vissza kell tar -
ta ni.

(3) A köz zé té tel meg ta ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat el len
az el ítélt, vé dõ je, ille tõ leg jogi kép vi se lõ je a kéz hez vé tel -
tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül fel leb be zést nyújt -
hat be a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. A fel leb be zést a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ha la dék ta la nul to váb bít ja a
bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. A bün te tés-vég re haj tá si
bíró a 9/A.  § sze rint jár el.

(4) Ha a bí ró ság az or szá gos pa rancs nok ha tá ro za tát
hely ben hagy ja, a köz lés re szánt anya got ha la dék ta la nul
meg kell sem mi sí te ni.”

8.  § A Bv. tvr. 83.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés vég re haj tá sá -
ra a kény szer gyógy ke ze lés sza bá lyai irány adók az zal,
hogy az In té zet fõ igaz ga tó fõ or vo sa a szük sé ges vizs gá lat,
meg fi gye lés és gyógy ke ze lés után, az ide ig le nes kény szer -
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gyógy ke ze lés ha tár ide jé nek le jár ta elõtt az ügyész nek,
ille tõ leg a bí ró ság nak meg kül di a be utalt ál la po tá ra vo nat -
ko zó rész le tes kór rajz ki vo na tot. Ha az ide ig le nes kény -
szer gyógy ke ze lés re be fo ga dott nem kó ros el me ál la po tú, a
fõ igaz ga tó fõ or vos ha la dék ta la nul elõ ter jesz tést tesz a ren -
del ke zés re jo go sult nak az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze -
lés meg szün te té sé re.”

9.  § A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 118/A.  §-sal egé szül ki:
„118/A.  § (1) E § sze rint az elõ ze tesen le tar tóz ta tott jo -

go sult nyi lat ko za tot ten ni az 1986. évi II. tör vény sze rin ti
saj tó ter mék ben, ille tõ leg az elekt ro ni kus hír köz lés rõl
 szóló 2003. évi C. tör vény sze rin ti elekt ro ni kus hír köz lõ
há ló zat út ján tör té nõ köz zé té tel lel.

(2) A nyi lat ko zat té tel, il let ve a köz zé té tel en ge dé lye zé -
sé re és meg ta ga dá sá ra a 36/C–36/E.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé se ket az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) Az elõ ze tesen le tar tóz ta tott nyi lat ko zat té te le, il let ve
nyi lat ko za tá nak köz zé té te le a bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet rend je és biz ton sá ga, va la mint a bün te tõ el já rás ered mé -
nyes sé ge ér de ké ben kor lá toz ha tó.

(4) A bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka a
36/C.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké re lem be nyúj tá sá tól szá -
mí tott há rom mun ka na pon be lül ja vas la tot ké szít ar ról,
hogy a nyi lat ko zat té tel a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ér de kek va la me lyi két sér ti vagy ve szé lyez te ti-e, és azt a
ké re lem mel együtt meg kül di a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész nek, a vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bí ró ság nak.

(5) A ké re lem rõl az ira tok nak a hoz zá ér ke zé sé tõl szá -
mí tott há rom mun ka na pon be lül az ira tok alap ján

a) a vád irat be nyúj tá sa elõtt az ügyész,
b) a vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bí ró ság vég zés sel

ha tá roz.
(6) Az (5) be kez dés alap ján ho zott, a nyi lat ko zat té tel

meg ta ga dá sá ról  szóló ha tá ro zat el len az elõ ze tesen le tar -
tóz ta tott és vé dõ je, az (5) be kez dés b) pont ja alap ján ho -
zott, a nyi lat ko zat té telt en ge dé lye zõ ha tá ro zat el len az
ügyész a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott öt mun ka na -
pon be lül fel leb bez het, a fel leb be zést az ira tok kal együtt
ha la dék ta la nul fel kell ter jesz te ni.

(7) A fel leb be zést az ira tok hoz zá ér ke zé sét köve tõen
há rom mun ka na pon be lül az (5) be kez dés a) pont ja ese tén
a nyo mo zá si bíró, az (5) be kez dés b) pont ja ese tén a me -
gyei (fõ vá ro si) bí ró ság má sod fo kú ta ná csa ta nács ülé sen
bí rál ja el.

(8) Ha a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka a
36/E.  § (2) be kez dé se alap ján a köz zé té tel meg ta ga dá sá ra
lát okot, ak kor er rõl a 36/E.  § (2) be kez dé se sze rin ti ké re -
lem be nyúj tá sá tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül ja -
vas la tot tesz, és azt a ké re lem mel és a köz lés re szánt
anyag gal együtt meg kül di a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész nek, a vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bí ró ság nak.
Az ügyész, il let ve a bí ró ság el já rá sá ra az (5)–(7) be kez dé -
sek irány adó ak.

(9) Az ügyész és a bí ró ság el já rá sá ra egye bek ben a bün -
te tõ el já rás ról  szóló tör vény sza bá lyai irány adó ak.

(10) E § al kal ma zá sá ban a bün te tés-vég re haj tá si in té zet
rend je és biz ton sá ga alatt a fog va tar tó in téz mény rend jét és 
biz ton sá gát kell ér te ni.”

10.  § A Bv. tvr. 124.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) Az el kö ve tõ a 36.  § (5) be kez dé se c) pont já nak
meg fele lõen jo go sult nyi lat ko za tot ten ni az 1986. évi II.
tör vény sze rin ti saj tó ter mék ben, ille tõ leg az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény sze rin ti elekt ro ni -
kus hír köz lõ há ló zat út ján tör té nõ köz zé té tel lel. A nyi lat -
ko zat té tel kor lá to zá sá ra és en ge dé lye zé sé re a
36/C–36/E.  § ren del ke zé sei az irány adók.

(4) E § al kal ma zá sá ban a bün te tés-vég re haj tá si in té zet
rend je és biz ton sá ga alatt a fog va tar tó in té zet rend jét és
biz ton sá gát kell ér te ni.”

11.  § A Bv. tvr. 127.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a bün te tés-vég re haj tá sért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy a sza bály sér té si sza bá lyo zá sért fe le lõs
mi nisz ter rel együt te sen, ren de let ben sza bá lyoz za a bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet ben sza bad ság vesz tés bün te té sét
töl tõ, elõ ze tesen le tar tóz ta tott, vagy el zá rá sát töl tõ sze -
mély nyi lat ko zat té te le el len õr zé sé nek, a köz lés re szánt
anyag vissza tar tá sá nak rend jét, va la mint a saj tó kép vi se lõ -
jé nek a bün te tés-vég re haj tá si in té zet te rü le té re tör té nõ be -
lé pé sé re és az in té zet ben tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat.”

12.  § (1) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör -
vény (a továb biak ban: Be.) 74.  §-ának (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az elõ ve ze tés sel (162.  §), va la mint a ter helt el fo gá -
sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro zott bí ró ság, ügyész,
ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tá sá val [73. § (3) bek.]
fel me rült költ ség nem szá mol ha tó el bûn ügyi költ ség ként,
az ilyen el já rá si cse lek ménnyel oko zott költ ség meg té rí té -
sé re kü lön jog sza bály az irány adó.”

(2) A Be. 604.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel és az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen ren de let ben sza bá -
lyoz za a bün te tõ el já rás ban el ren delt elõ ve ze tés vég re haj -
tá sá val, va la mint a ter helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén
meg ha tá ro zott bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság
elé ál lí tá sá val fel me rült költ ség meg té rí té sé nek rész le tes
sza bá lya it.”

(3) A Be. 604.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, 
ille tõ leg az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za az irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó sá gok
ha tás kö rét és ille té kességét.”
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Záró rendelkezések

13.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés sze rin ti kivétel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, 
és ez zel egy ide jû leg a Btk. 176/A.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban a „há zas tár sa” szö veg rész he lyé be a „há zas -
tár sa, volt be jegy zett élet tár sa,” szö veg lép.

(3) E tör vény 2009. feb ru ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
299/2008. (XII. 13.) Korm.

rendelete

az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló
282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló
1991. évi XXXI. tör vény 6/A. § b) pont ja alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az Egye sült Eu ró pá ért Díj ala pí tá sá ról szó ló 282/2005.
(XII. 20.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3. és 4. §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„3. § (1) A díj ado má nyo zá sá ra ne ves, eu ró pai köz éle ti
sze mé lyi sé gek kö zül fel kért tes tü let (a to váb bi ak ban: kül -
föl di tes tü let) tesz ja vas la tot. A kül föl di tes tü let el nö két és
négy tag ját a mi nisz ter el nök kéri fel. A kül föl di tes tü let
mû kö dé sé nek sza bá lya it, az ülé se zés és a dön tés ho za tal
rend jét – a mi nisz ter el nök kel egyez tet ve – maga ál la pít ja
meg.

(2) A kül föl di tes tü let éven te két sze mély ki tün te té sé re
tesz rang so rolt ja vas la tot, ame lyet az ado má nyo zás évé ben 
leg ké sõbb már ci us 1-jé ig el jut tat a ma gyar dön tés-elõ ké -
szí tõ bi zott ság hoz.

(3) A kül föl di tes tü let el nö ke és tag jai e meg bí za tá suk
ke re té ben ki fej tett te vé keny sé gük el lá tá sá ért tisz te let díj -
ban ré sze sít he tõk, to váb bá igényt tart hat nak a tes tü le ti
mun ka vég zés sel és a díj ado má nyo zá sá val össze füg gõ en
fel me rült iga zolt uta zá si és szál lás költ ség meg té rí té sé re,
to váb bá az ál la mi ve ze tõ ket az ide ig le nes kül szol gá lat tel -
je sí té se so rán meg il le tõ na pi díj össze gé nek meg fe le lõ jut -
ta tás ra.

(4) A kül föl di tes tü let mû kö dé si fel té te le i rõl, va la mint
a (3) be kez dés sze rin ti költ sé gek el szá mo lá sá ról és ki fi ze -

té sé rõl kül föl dön a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Unió
mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se le te (a to váb bi ak ban:
 Állandó Kép vi se let), bel föl dön a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
gon dos ko dik.

4. § (1) A Kor mány ré szé re a díj ado má nyo zá sá ra – a
kül föl di tes tü let ál tal ja va solt sze mé lyek kö zül tör té nõ
 választás út ján – a ma gyar dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság
(a to váb bi ak ban: bi zott ság) tesz in do kolt ja vas la tot. A
 bizottság el nö ke a mi nisz ter el nök, tag jai a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter. A bi zott -
ság ülé se in ta nács ko zá si jog gal, ál lan dó meg hí vott ként
vesz részt a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit -
kár és az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ je. A bi zott ság tit ká ra
(a to váb bi ak ban: tit kár) a mi nisz ter el nök ál tal fel kért sze -
mély.

(2) A bi zott ság maga ál la pít ja meg mû kö dé sé nek sza bá -
lya it és a dön tés ho za tal rend jét. A bi zott ság a díj ado má -
nyo zá sá ra irá nyu ló dön té si ja vas la tot tar tal ma zó kor -
mány-elõ ter jesz tést az ado má nyo zás évé ben leg ké sõbb
már ci us 31-éig nyújt ja be a Kor mány hoz.

(3) A tit kár – a bi zott ság te vé keny sé gé vel és mû kö dé sé -
vel össze füg gõ fel ada tai el lá tá sa mel lett – fi gye lem mel
 kíséri a dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma tát, a bi zott ság el nö ké -
vel elõ ze te sen egyez tet ve szer ve zi a fo lya mat ered mé nyes
elõ re vi te lét, e cél ból kap cso la tot tart a kül föl di tes tü let
 elnökével és tag ja i val, a bi zott ság el nö ké vel és tag ja i val,
az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ jé vel, a Mi nisz ter el nö ki
 Kabinetirodát ve ze tõ ál lam tit kár ral, to váb bá a ki tün te tés re 
je lölt tel.

(4) A tit kár (3) be kez dés sze rin ti fel ada tai el lá tá sá hoz
a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge 
tel jes körû hát tér tá mo ga tást biz to sít.

(5) A bi zott ság tit ká ra a (3) be kez dés sze rin ti te vé keny -
ség el lá tá sá ért tisz te let díj ban ré sze sít he tõ, és éven te hat
 alkalommal a kül föl di mun ka vég zés sel fel me rült iga zolt
uta zá si és szál lás költ ség meg té rí té sé re, to váb bá az ál la mi
ve ze tõ ket az ide ig le nes kül szol gá lat tel je sí té se so rán – kü -
lön jog sza bály alap ján – meg il le tõ na pi díj össze gé nek
meg fe le lõ mér té kû költ ség té rí tés re jo go sult.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A R. 2. § (2) be kez dé sé ben a „kis plasz ti kai al ko tás,”
szö veg rész he lyé be a „kis plasz ti kai al ko tás, net tó” szö veg, 
az „össze gû díj ról ki ál lí tott utal vány” szö veg rész he lyé be
a „pénz ju ta lom” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1080/2008. (XII. 13.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ 
Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kor mány az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi
CVI. tör vény 18. §-ának (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár -
sa ság 1083/2007. (X. 17.) Korm. ha tá ro zat tal el fo ga dott
Ala pí tó Ok ira tát e ha tá ro zat mel lék le te sze rint mó do sít ja.

2. A Kor mány fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert,
hogy az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ere de ti pél dá nyát
a Kor mány ne vé ben alá ír ja és az el já rás ban a Kor mányt
kép vi sel je.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let
az 1080/2008. (XII. 13.) Korm. ha tá ro zat hoz

1. Az Ala pí tó Ok irat a kö vet ke zõ 1.3. pont tal egé szül ki:
„1.3. A Tár sa ság ide gen nyel vû cég ne vei és ide gen

nyel vû rö vi dí tett cég ne vei:
an gol nyel vû cég név: Hun ga ri an Sta te Hol ding Com -

pany Ltd.
an gol nyel vû rö vi dí tett cég név: HSHC Ltd.
fran cia nyel vû cég név: S.A.P. Hol ding du Pat ri mo i ne

na ti o nal hong ro is
fran cia nyel vû rö vi dí tett cég név: S.A.P. H.P.N.H.
né met nyel vû cég név: UNGARISCHE NATIONALE

VERMÖGENSVERWALTUNG AG nach un ga ris chem
Recht mit gesch los se nem Ak ti o narsk re is

né met nyel vû rö vi dí tett cég név: UNV AG nach unga -
rischem Recht mit gesch los se nem Ak ti o narsk re is

orosz nyel vû cég név: ZAO po up rav le nyi ju ven gérsz -
kim na ci o nal nim imus cseszt vom

orosz nyel vû rö vi dí tett cég név: ZAO „UVNI” ”

2. Az Ala pí tó Ok irat 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ lép:
„3. A Tár sa ság fõ te vé keny sé ge:
6420 ’08 Va gyon ke ze lés (hol ding)
Egyéb te vé keny ség:
7010 ’08 Üz let ve ze tés
6820 ’08 Sa ját tu laj do nú, bé relt in gat lan bér be adá sa,

üze mel te té se
6832 ’08 In gat lan ke ze lés”

3. Az Ala pí tó Ok irat 10.2. pont ja a kö vet ke zõk sze rint
egé szül ki:

[10.2. Az El len õr zõ Bi zott ság elsõ ki je lölt tag jai:]
„Slo sár Gá bor”

4. Az Ala pí tó Ok irat a kö vet ke zõ 10.3. pont tal egé szül ki:
„10.3. Az El len õr zõ Bi zott ság, il let ve an nak tag ja az

El len õr zõ Bi zott ság el nö ke út ján a Ta nács tag ja i tól és a
Tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló i tól írás ban fel vi lá go -
sí tást kér het.

A Ta nács tag jai a meg ke re sés re sa ját ma guk vá la szol -
nak a meg ke re sés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül.

A Tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lói szin tén a meg -
ke re sés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te le sek
 válaszolni a ve zér igaz ga tó út ján.

Amennyi ben a meg ke re sés 30 na pon be lül nem tel je sít -
he tõ, a Ta nács tag ja i nak sa ját ma guk, a Tár sa ság ve ze tõ
 állású mun ka vál la ló nak pe dig a ve zér igaz ga tó út ján az
 Ellenõrzõ Bi zott ság el nö ké tõl ha tár idõ hosszab bí tást kell
kér ni ük.

A Ta nács tag jai, va la mint a ve zér igaz ga tó a meg ke re -
sés nek kö te les ele get ten ni, il le tõ leg a ve zér igaz ga tó a
 vezetõ ál lá sú mun ka vál la lók vá la szát to váb bí ta ni.”

5. Az Ala pí tó Ok irat 12.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
lép:

„12.2. A Tár sa ság könyv vizs gá ló ja:
Ernst & Yo ung Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû

Tár sa ság
Szék hely: 1132 Bu da pest, Váci út 20.
Cég jegy zék szám: 01-09-267553
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter -

mé sze tes sze mély neve:
Szi lá gyi Ju dit
A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa 2011. au gusz tus 15-ig szól.”

6. Az Ala pí tó Ok irat a kö vet ke zõ 13. pont tal egé szül ki, 
va la mint egy ide jû leg az Ala pí tó Ok irat 13–18. pont ja i nak
szá mo zá sa 14–19. pon tok ra vál to zik:

„13. A Ta nács tag jai a Vtv. 16. §-ában fog lalt ren del ke -
zé sek, az El len õr zõ Bi zott ság tag jai, a Nem ze ti Föld alap
El len õr zõ Bi zott ság tag jai az egyes vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gek rõl szó ló 2007. évi CLII. tör vény
3. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján kö te le sek
 vagyonnyilatkozatot ten ni.”
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.3712 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


