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II. Törvények

2020. évi CXXIV. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló  
1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről*

1. §  Hatályát veszti a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 
1979. évi 19. törvényerejű rendelet.

2. §  Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

2020. évi CXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről**

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között 
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. és a 2. melléklet a Megállapodás 16. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban 

lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

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

  * A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2020. évi CXXV. törvényhez

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT  
A BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a gazdasági együttműködést mindkét Szerződő Fél javára erősítsék,

azzal a  szándékkal, hogy kedvező feltételeket teremtsenek és tartsanak fenn az  egyik Szerződő Fél beruházóinak 
beruházásaihoz a másik Szerződő Fél területén, és

arra törekedve, hogy a  beruházások összhangban álljanak az  egészség, a  biztonság és a  környezet védelmével, 
illetve a nemzetközi és a Szerződő Felek nemzeti joga által elismert emberi jogok, munkavállalói jogok és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás nemzetközileg elismert normáinak előmozdításával és védelmével;

attól az  óhajtól vezérelve, hogy ösztönözzék a  Szerződő Felek a  fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló 
beruházásokat;

célul tűzve ki a beruházók és a fogadó állam jogai és kötelezettségei közötti általános egyensúly biztosítását;

annak tudatában, hogy a beruházásoknak a  jelen Megállapodással összhangban történő ösztönzése és kölcsönös 
védelme elősegíti az üzleti kezdeményezéseket ezen a területen,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:

 1. A „beruházás” kifejezés magában foglal minden olyan vagyoni értéket, melyet az  egyik Szerződő Fél valamely 
beruházója gazdasági tevékenységgel összefüggésben fektetett be a  másik Szerződő Fél területén ez  utóbbi 
nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban, mint például:
a) az ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb dologi jogot, mint például a  jelzálogot, zálogot, 

a zálogjogot és hasonló jogokat;
b) a részvényt, az üzletrészt és a vállalati kötvényt, illetve a társasági érdekeltség egyéb formáit;
c) a beruházáshoz kapcsolódó pénzkövetelést vagy gazdasági értékkel rendelkező teljesítés nyújtására 

vonatkozó követelést;
d) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, ideértve különösen a  beruházáshoz kapcsolódó ipari tulajdonhoz 

fűződő jogokat, szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, formatervezési mintát, növényfajta oltalomhoz való 
jogokat, integrált áramkörök elrendezési terveihez kapcsolódó jogokat, know-how-t, a  nem nyilvános 
információk védelmét, kereskedelmi titkot, földrajzi eredetmegjelölést, kereskedelmi nevet és goodwillt

e) minden jogszabály vagy szerződés által biztosított jogot és jogszabályon alapuló mindenfajta engedélyt és 
jóváhagyást, beleértve a  természeti erőforrások kutatására, kitermelésére, művelésére vagy kiaknázására 
vonatkozó koncessziót.

A vagyoni érték beruházási formájának későbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét, feltételezve, 
hogy ez  a  változás annak a  Szerződő Félnek a  nemzeti törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban áll, 
amelynek területén a beruházás létesült.

 2. A „beruházó” kifejezés az  egyik Szerződő Fél minden olyan természetes vagy jogi személyét jelenti, aki a  másik 
Szerződő Fél területén beruházást valósított meg.
a) A „természetes személy” kifejezés az  olyan természetes személyt jelenti, aki bármelyik Szerződő Fél 

állampolgára annak nemzeti törvényei értelmében.
b) A „jogi személy” kifejezés azt a  jogalanyt jelenti, amely az  egyik Szerződő Fél területén, annak hatályos 

nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban jött létre illetve került bejegyzésre, továbbá központi 
irányítása vagy gazdasági tevékenységének székhelye az egyik Szerződő Fél területén található.

 3. A „hozam” kifejezés a  beruházásból származó eredményt jelenti és magában foglalja különösen, mint például 
a nyereséget, a kamatot, a tőkenyereséget, az osztalékot, a jogdíjat vagy egyéb díjat.
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 4. A „terület” kifejezés jelenti:
a) Magyarország tekintetében azt a  területet, amely fölött Magyarország a  nemzetközi joggal összhangban 

szuverenitást, felségjogokat vagy joghatóságot gyakorol;
b) a Kirgiz Köztársaság vonatkozásában a  Kirgiz Köztársaság területét, ideértve a  szárazföldet, a  belvizeket 

és az  altalajt, valamint az  államterület feletti légi teret, amelyre a  Kirgiz Köztársaság szuverenitása és 
joghatósága a nemzetközi joggal, illetve nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban kiterjed.

 5. A „szabadon átváltható pénznem” kifejezés azt a  pénznemet jelenti, amelyet széles körben használnak fizetésre 
nemzetközi üzleti tranzakciók során és széles körben forgalmaznak a vezető nemzetközi devizapiacokon, amennyiben 
ez  nem ellentétes egyik Szerződő Fél jogszabályaival sem, függetlenül attól, hogy a  Nemzetközi Valutaalap  
miként határozza meg a szabadon átváltható és szabadon használható pénznemek körét.

 6. Az ICSID az ICSID Egyezménnyel létrehozott Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központját jelenti;
 7. Az ICSID Egyezmény az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről 

szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezményt jelenti;
 8. Az ICSID Kiegészítő Intézkedések Szabályai a  Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjának (ICSID) 

Titkársága általi, a Kiegészítő Intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályokat jelenti;
 9. Az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzata az  Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának 

(UNCITRAL) választottbírósági szabályzatát jelenti; és
 10. Az UNCITRAL Átláthatósági Szabályai az  UNCITRAL beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló 

választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályait jelentik.

2. cikk
A beruházások ösztönzése és védelme

 1. Mindkét Szerződő Fél ösztönzi a másik Szerződő Fél beruházóit, és kedvező körülményeket teremt számukra annak 
érdekében, hogy területén beruházást létesítsenek, továbbá nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban 
lehetővé teszi az ilyen beruházások létrehozását.

 2. Mindkét Szerződő Fél – e  cikk 3–6. bekezdéseivel összhangban – a  saját területén tisztességes és méltányos 
bánásmódot, teljes körű védelmet és biztonságot nyújt a másik Szerződő Fél beruházóinak és az általuk létesített 
beruházások tekintetében.

 3. A beruházások vonatkozásában a  tisztességes és méltányos elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettség 
megszegésének minősülnek a beruházások vonatkozásában az alábbi intézkedések vagy intézkedéssorozatok:
a) az igazságszolgáltatás megtagadása büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárás során; vagy
b) eljárási szabályok súlyos megsértése – ideértve az  átláthatóság súlyos megsértését és a  hatékony 

jogorvoslathoz való jog érvényesülésének sérelmét – a bírósági vagy közigazgatási eljárás során; vagy
c) a nyilvánvaló önkényesség; vagy
d) nyilvánvalóan jogellenes alapon történő célzott hátrányos megkülönböztetés, például nemi, faji vagy vallási 

hovatartozás alapján; vagy
e) a zaklatás, kényszerítés, hatalommal való visszaélés és hasonló rosszhiszemű magatartás.
A Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére felülvizsgálhatják a  tisztességes és méltányos bánásmód 
biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalmát.

 4. Az egyértelműség érdekében, a „teljes körű védelem és biztonság” a  Szerződő Félnek a  beruházók és az  érintett 
beruházások fizikai biztonságával kapcsolatos kötelezettségére vonatkozik, amely a  külföldi beruházók és 
beruházásaik számára azonos szintű fizikai biztonság garantálását jelenti, mint ami a  hazai beruházóknak és 
beruházásaiknak biztosított, továbbá nem keletkeztet egyéb kötelezettséget.

 5. E Megállapodás valamely más rendelkezésének vagy egy ettől különböző nemzetközi megállapodásnak 
a megsértése nem jelenti e cikk megsértését.

 6. Az a  tény, hogy egy intézkedés a  nemzeti jog valamely rendelkezését sérti, önmagában nem minősül 
e  cikk megsértésének; bíróságnak kell mérlegelnie, hogy valamelyik Szerződő Fél a  2. bekezdésben foglalt 
kötelezettségekkel összeegyezhetetlenül járt-e el.

 7. A Szerződő Felek nem ösztönözik a  beruházásokat országuk környezetvédelmi, munkaügyi, munkaegészségügyi 
vagy munkavédelmi jogszabályainak enyhítésével, vagy az  alapvető munkaügyi előírások lazításával.  
Ha az  egyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a  másik Szerződő Fél ilyen ösztönzést kínált fel, akkor konzultációt 
kezdeményezhet a  másik Szerződő Féllel, és a  két Szerződő Fél egyeztetést folytat az  ilyen jellegű ösztönzés 
elkerülése érdekében.
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3. cikk
Beruházás és szabályozási intézkedések

 1. E Megállapodás rendelkezései nem befolyásolják a  Felek azon jogát, hogy területükön belül szabályozási 
intézkedéseket hozzanak olyan jogszerű szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében, mint például 
a  közegészségügy és a  gyermekgondozás, a  biztonság, a  környezet vagy a  közerkölcs védelme, a  közoktatás és 
közképzés, a szociális vagy fogyasztóvédelem vagy a kulturális sokféleség előmozdítása és védelme.

 2. Pusztán az  a  tény, hogy valamely Szerződő Fél olyan szabályozást alkalmaz – beleértve a  nemzeti törvényeinek 
módosítását is –, amely negatívan érinti a  beruházásokat vagy befolyásolja a  beruházó által várható nyereséget, 
önmagában még nem minősül a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségek megsértésének.

 3. Az egyértelműség érdekében, valamely Szerződő Fél arra vonatkozó döntése, hogy nem nyújt, nem hosszabbít meg 
vagy nem tart fenn egy támogatást:
a) és sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fenn kötelezettség a  támogatás nyújtására, 

meghosszabbítására vagy fenntartására vonatkozóan; vagy
b) arra a  támogatás nyújtásához, meghosszabbításához vagy fenntartásához kapcsolódó feltételekkel 

összhangban kerül sor, az nem minősül a jelen Megállapodás rendelkezései megsértésének.
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja bármelyik Szerződő Fél számára, hogy 
a  támogatás nyújtását megszüntesse vagy a  támogatást visszafizettesse, ha az  ilyen intézkedésre a  Felek között 
fennálló nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében van szükség vagy ha azt az  illetékes bíróság, 
közigazgatási bíróság vagy más illetékes hatóság rendelte el, továbbá nem értelmezhető úgy, hogy az  érintett 
Szerződő Fél kártalanítani köteles ezért a beruházót.

4. cikk
Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

 1. Az egyes Szerződő Felek a másik Szerződő Fél beruházóit és beruházását olyan elbánásban részesítik, amely nem 
kevésbé kedvező, mint az  az elbánás, amelyet saját beruházóik és azok beruházásai számára hasonló helyzetben 
területükön beruházásaik fenntartása, működtetése, igazgatása, használata, élvezete, értékesítése vagy velük való 
rendelkezés vonatkozásában biztosítanának.

 2. Az egyes Szerződő Felek a  másik Szerződő Fél beruházóit és azok beruházásait olyan elbánásban részesítik 
a területükön létrehozott beruházásaik működtetése, fenntartása, igazgatása, használata, élvezete, értékesítése vagy 
a velük való rendelkezés tekintetében, amely nem kevésbé kedvező, mint egy harmadik állam beruházói vagy azok 
beruházásai részére hasonló helyzetekben biztosított elbánás.

 3. Az egyértelműség érdekében a  Felek rögzítik, hogy e  cikk 2. bekezdésében hivatkozott „elbánás” nem foglalja 
magában a  beruházó és állam közötti beruházásokkal kapcsolatos viták megoldására irányuló, más beruházási 
szerződésekben vagy bármely más megállapodásokban szereplő eljárásokat. A  más nemzetközi beruházási 
szerződésekben vagy kereskedelmi megállapodásokban szereplő lényeges kötelezettségek önmagukban nem 
minősülnek „elbánásnak”, ezért az  azokból fakadóan elfogadott vagy fenntartott intézkedések hiánya nem jelenti 
e cikk valamely Szerződő Fél általi megsértését.

 4. Jelen Megállapodásnak a  nemzeti elbánásra és a  legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó 
rendelkezései nem alkalmazandók a  Szerződő Fél által vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy 
szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei alapján nyújtott előnyökre.

 5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződő Félnek a vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac 
vagy szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei magukban foglalják azon nemzetközi szerződésből 
vagy viszonossági megállapodásból fakadó kötelezettségeket, amelyeket a  vámunió, gazdasági vagy monetáris 
unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet köt.

 6. E cikk rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy a  Szerződő Felek kötelesek a  másik Szerződő Fél beruházóira 
vagy az általuk létrehozott beruházásokra vagy az azokon elért hozamra olyan elbánás, preferencia vagy kiváltság 
előnyeit kiterjeszteni, amelyeket az előbbi Szerződő Fél:
a) olyan többoldalú nemzetközi beruházásvédelmi megállapodás alapján nyújthat, amelyben valamelyik 

Szerződő Fél részes fél vagy azzá válhat;
b) olyan nemzetközi megállapodás vagy konstrukció alapján nyújthat, amely teljes egészében vagy főként 

az adózással kapcsolatos.
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5. cikk
Kártalanítás veszteségekért

 1. Ha bármelyik Szerződő Fél beruházóinak a  beruházásai vagy azok hozamai háború, fegyveres összeütközés, 
országos szükségállapot, felkelés, lázadás, zavargás vagy egyéb hasonló esemény miatt a  másik Szerződő Fél 
területén veszteséget szenvednek, az  utóbbi Szerződő Fél a  helyreállítás, kártalanítás, kárpótlás vagy egyéb 
rendezés tekintetében olyan bánásmódban részesíti azokat, amely nem kedvezőtlenebb, mint az  utóbbi 
Szerződő Fél által a  saját beruházóinak vagy bármelyik harmadik állam beruházóinak biztosított bánásmód közül 
a kedvezőbb.

 2. Nem érintve ennek a cikknek az 1. bekezdésében foglaltakat, az egyik Szerződő Fél azon beruházói számára, akik 
abban a  bekezdésben foglalt események miatt a  másik Szerződő Fél területén veszteségeket szenvednek abból 
kifolyólag, hogy
a) tulajdonukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai igénybe vették;
b) tulajdonukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai megsemmisítették, és 

erre nem harci cselekmények folytán vagy a helyzet szükségszerűsége miatt került sor, igazságos, megfelelő 
és tényleges helyreállítás vagy kárpótlás jár azon Szerződő Fél részéről, melynek a  területén a  veszteség 
bekövetkezett.

A kártalanítás kereskedelmileg indokolt mértékű kamatot is magában foglal a veszteség bekövetkezésének napjától 
kezdődően a fizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.

6. cikk
Kisajátítás

 1. Egyik Szerződő Fél beruházóinak beruházásait vagy hozamait sem államosíthatják, sajátíthatják ki közvetlenül 
vagy közvetetten vagy vethetik olyan intézkedések alá a másik Szerződő Fél területén, melyek hatása megegyezik 
az államosítással vagy kisajátítással (a  továbbiakban „kisajátítás”), kivéve, ha az közérdekből történik. A kisajátítást 
hátrányos megkülönböztetésektől mentesen, megfelelő törvényes eljárás keretében kell végrehajtani és 
egyidejűleg rendelkezni kell az  azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás megfizetéséről. A  kártalanításnak 
egyenértékűnek kell lennie a  kisajátított beruházásnak azzal a  piaci értékével, amely a  kisajátítást közvetlenül 
megelőző időpontban, illetve a közelgő kisajátítás közismertté válásakor érvényes volt – attól függően, hogy melyik 
időpont következett be hamarabb –, valamint a kisajátítás napjától kezdődően a tényleges fizetés napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan kereskedelmileg indokolt mértékű, piaci alapon megállapított kamatot is kell tartalmaznia 
és késedelem nélkül teljesítendőnek, ténylegesen hozzáférhetőnek és szabadon átváltható pénznemben szabadon 
átutalhatónak kell lennie.

 2. A Megállapodás alkalmazásában:
a) közvetett kisajátítás valamely Szerződő Fél olyan intézkedésének vagy intézkedéssorozatának 

eredményeként áll elő, amelynek hatása – a tulajdonjog elvonása vagy nyílt lefoglalás nélkül is – egyenértékű 
a közvetlen kisajátítással;

b) tényeken alapuló, eseti vizsgálatot igényel annak megállapítása, hogy egy adott tényállás mellett valamelyik 
Szerződő Fél intézkedésének vagy intézkedései sorozatának a  közvetlen kisajátítással egyenértékű 
hatása van-e, figyelembe véve többek között az  alábbi tényezőket: (i) az  intézkedés vagy az  intézkedések 
sorozatának gazdasági hatása, bár pusztán az  a  tény, hogy valamely Szerződő Fél intézkedése vagy 
intézkedéseinek sorozata hátrányosan érinti egy beruházás gazdasági értékét, nem alapozza meg 
annak megállapítását, hogy közvetett kisajátítás történt, (ii) a  Szerződő Fél intézkedésének vagy 
intézkedéssorozatának időtartama, (iii) az intézkedések vagy az intézkedéssorozat jellege, nevezetesen a célja 
és tartalma.

c) nem jelent közvetett kisajátítást a  Szerződő Felek olyan, megkülönböztetéstől mentes intézkedése vagy 
intézkedéssorozata, amelyet jóhiszeműen és önkényesség nélkül, valamilyen közcélból – beleértve 
a  közegészségügyi, közbiztonsági és környezetvédelmi célokat – dolgoznak ki és alkalmaznak, az  elérni 
kívánt célhoz szükséges és azzal arányos mértékben.

7. cikk
Átutalások

 1. A Szerződő Felek lehetővé teszik a beruházásokkal és hozamokkal kapcsolatos kifizetések szabad átutalhatóságát. 
Az  átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, összhangban annak a  Szerződő Félnek 
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a  nemzeti törvényeivel és jogszabályaival, ahol a  beruházást létrehozták, minden korlátozás és indokolatlan 
késedelem nélkül. Az ilyen átutalások különösen, mint például a következőket foglalják magukban:
a) a tőkét és a beruházás fenntartására vagy növelésére fordított pótlólagos összegeket;
b) a jelen Megállapodás 1. cikkének 3. bekezdésében meghatározott hozamokat;
c) a beruházás működtetése során felmerülő költségek fedezéséhez szükséges összegeket, mint például 

a jogdíjak és licencdíjak, vagy egyéb, hasonló költségek;
d) a szerződésekkel, hitelszerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket;
e) a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy felszámolásából befolyó összegeket;
f ) a beruházáshoz kapcsolódóan külföldről alkalmazott természetes személyeknek azt a  bérét vagy egyéb 

keresetét, amely azon Szerződő Fél nemzeti törvényeinek és jogszabályainak hatálya alá tartozik, ahol 
a beruházást létrehozták;

g) a jelen Megállapodás 5. és 6. cikke szerinti kártalanítási kötelezettségeket;
h) a jelen Megállapodás 9. cikke szerinti vitarendezésből származó kifizetéseket.

 2. Az átutalásokat azt követően kell teljesíteni, hogy a  beruházó eleget tett valamennyi, a  beruházás helye szerinti 
Szerződő Fél területén hatályban lévő nemzeti törvényekben előírt pénzügyi kötelezettségének.

 3. E cikk egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az  megakadályozza azt, hogy valamelyik Szerződő Fél 
méltányos és megkülönböztetésmentes módon, és nem az átutalások megkülönböztetett korlátozásának minősülő 
módon alkalmazza a következőkhöz kapcsolódó saját nemzeti törvényeit:
a) csőd, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;
b) értékpapírok kibocsátása, az azokkal való kereskedelem és ügyletek;
c) büntetendő vagy bűncselekmények;
d) átutalásokhoz kapcsolódó pénzügyi jelentéstételi vagy nyilvántartási kötelezettség, amikor ez  a  bűnüldöző 

vagy a pénzügyi szabályozó hatóságok részére történő segítségnyújtás érdekében szükséges;
e) ítéletek végrehajtása bírósági végrehajtási eljárásban.

 4. A jelen Megállapodás tekintetében árfolyamoknak – eltérő megegyezés hiányában – az  átutalást lebonyolító 
hitelintézet által, a  beruházást befogadó Szerződő Fél nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban 
általánosan alkalmazott és közzétett árfolyamok tekintendők. Amennyiben ilyen árfolyam nem létezik  
– eltérő megegyezés hiányában – a hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

8. cikk
Jogátruházás

 1. Amennyiben az  egyik Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége a  másik Szerződő Fél területén megvalósult 
beruházására vonatkozóan nyújtott garancia vagy biztosítás alapján saját beruházóinak kifizetést teljesít, az utóbbi 
Szerződő Fél elismeri:
a) a beruházó bármilyen jogának vagy követelésének átszállását az  előbbi Szerződő Félre vagy annak kijelölt 

ügynökségére az annak országában érvényes valamely jogszabály vagy jogügylet útján, valamint,
b) hogy az  előbbi Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége jogutódlás címén jogosult a  beruházó 

jogainak gyakorlására és követeléseinek érvényesítésére, továbbá átvállalja a  beruházással kapcsolatos 
kötelezettségeket.

 2. Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.

9. cikk
Beruházási viták rendezése az egyik Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél valamely beruházója között

 1. Az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között felmerülő, az utóbbi Szerződő Fél területén lévő 
beruházással kapcsolatos beruházási vitákat a  vitában álló feleknek – amennyiben lehetséges – peren kívül, 
tárgyalások útján kell egymás közt rendezniük.

 2. A tárgyalások azon a napon kezdődnek, amikor az egyik Szerződő Fél kifogással élő beruházója írásban kéri a másik 
Szerződő Felet a vitás kérdés megtárgyalására. A vita peren kívüli, tárgyalásos rendezésének megkönnyítése végett 
az  írásbeli értesítésben tételesen fel kell sorolni a  vitás kérdéseket, a  vita tényállását, a  kifogással élő beruházó 
megállapításait (ide értve a  bizonyítékként szolgáló dokumentumokat is), valamint ezek feltételezett jogalapját. 
Az attól a naptól számított 90 napon belül, hogy az egyik Szerződő Fél panasszal élő beruházója írásban kérte fel 
tárgyalásra a másik Szerződő Felet, eltérő megegyezés hiányában legalább egy konzultációt meg kell tartani.
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 3. Ha az  egyik Szerződő Fél beruházója és a  másik Szerződő Fél közötti vita az  ilyen tárgyalásokra vonatkozó igény 
írásbeli benyújtása utáni tizenkét hónapon belül nem rendezhető ily módon, akkor az érintett beruházónak jogában 
áll a vitát beterjeszteni:
a) annak a Szerződő Félnek az illetékes bíróságához, amelynek a területén a beruházás létesült; vagy
b) az ICSID Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint a  Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi 

Központjához (ICSID), amennyiben mindkét Szerződő Fél részesévé vált az Egyezménynek; vagy
c) olyan nemzetközi ad hoc választottbírósághoz, amely az UNCITRAL választottbírósági szabályzata szerint jött 

létre. A vitában álló felek írásban megállapodhatnak abban, hogy eltérnek e választottbírósági szabályzattól, 
vagy

d) az ICSID Kiegészítő Intézkedések Szabályai szerint, amennyiben a  vitát kezdeményező Szerződő Fél vagy 
a beruházó állama szerinti Szerződő Fél – de mindkettő nem – részese az ICSID Egyezménynek; vagy

e) a vitában részt vevő felek megállapodása szerinti bármely egyéb vitarendezési forma keretében.
 4. Miután a  beruházó a  vitát a  3. bekezdés a)–e)  pontjában felsorolt bíróságok valamelyikéhez már beterjesztette, 

e cikk 3. bekezdésének a)–e) pontjaiban felsorolt további fórumhoz folyamodni már nem jogosult.
 5. Ha az  egyik Szerződő Fél beruházója és a  másik Szerződő Fél közötti vita a  jelen cikk 2. bekezdésében említett, 

tárgyalásokra vonatkozó igény írásbeli benyújtása utáni tizenkét hónapon belül nem rendezhető, és ezért 
a  kifogással élő beruházó a  vitát e  cikk 3. bekezdésének a)–e)  pontjában felsorolt valamelyik fórum elé kívánja 
terjeszteni, akkor – legkésőbb a  vita bírósági beterjesztésével egyidejűleg – köteles ebbéli szándékáról írásban 
értesíteni a másik Szerződő Felet.

 6. A beruházó e  cikk 1. és 2. bekezdésében foglaltak szerint, a  3. bekezdéssel összhangban csak akkor kérelmezhet 
választottbírósági vitarendezést, ha még nem telt el három év attól az  időponttól kezdődően, hogy a  beruházó 
először szerzett vagy szerezhetett volna tudomást a  feltételezett jogsértésről és arról, hogy őt veszteség vagy kár 
érte.

 7. Határozatainak meghozatala során a  bíróság a  jelen Megállapodást a  szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 
és a  Felek között alkalmazandó egyéb nemzetközi jogszabályok és elvek szerinti értelmezésnek megfelelően 
alkalmazza. Az  egyértelműség érdekében, a  Felek nemzeti joga nem képezi részét az  alkalmazandó jognak. 
Magyarország vonatkozásában, a nemzeti jog magában foglalja az Európai Unió jogát.

 8. E cikk 3. bekezdésének b)–e) pontjaiban hivatkozott választottbíróságnak nincs joghatósága a jelen Megállapodást 
feltételezetten sértő intézkedés valamely Szerződő Fél nemzeti joga szerinti jogszerűségének megállapításában. 
Az  egyértelműség érdekében annak eldöntése céljából, hogy valamely intézkedés összhangban áll-e 
a  Megállapodás rendelkezéseivel, a  választottbíróság csak tényként veheti figyelembe a  Szerződő Fél nemzeti 
jogát. Ennek során a  választottbíróság követi a  nemzeti jognak az  adott Szerződő Fél bíróságai vagy hatóságai 
általi értelmezését, és a nemzeti jognak a választottbíróság általi értelmezése nem kötelező az érintett Szerződő Fél 
bíróságaira vagy hatóságaira nézve.

 9. A bíróság tagjainak jelölt választottbírák függetlenek. A választottbírák
–  nem állhatnak kapcsolatban egyetlen kormánnyal sem,
–  nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól a  vitához kapcsolódó ügyek 

tekintetében,
–  nem vehetnek részt olyan vita elbírálásában, amely közvetlen összeférhetetlenséget eredményezne. 

A  választottbíráknak meg kell felelniük az  Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Egyesülete nemzetközi 
választottbíráskodásban előforduló összeférhetetlenségről szóló iránymutatásainak. Ezenkívül kinevezésüktől 
kezdve nem járhatnak el valamely fél által kinevezett szakértőként vagy tanúként semmilyen folyamatban 
lévő vagy új, e Megállapodás vagy bármely más nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó beruházással 
kapcsolatos vitában. A Felek a jelen cikkhez kapcsolódó viták során a választottbírók számára alkalmazandó 
egyedi magatartási kódexet fogadnak el, amelyben a  kódex betartásával kapcsolatos döntéseket egy, 
a válaszottbíróságon kívüli személy hozza meg.

 10. A döntés a  vitában érintett felekre nézve véglegesek és kötelező érvényűek, és azokat az  adott döntésnek 
megfelelően, a  döntésben feltüntetett időpontig annak a  Szerződő Félnek a  törvényével összhangban kell 
végrehajtani, amelynek területén a beruházás létesült.

 11. A Szerződő Felek egymással és más kereskedelmi partnerekkel egy többoldalú multilaterális beruházási bíróság 
és jogorvoslati mechanizmus létrehozására törekszenek a  beruházási viták rendezése érdekében. Amennyiben 
a  Szerződő Felek között olyan nemzetközi megállapodás lép hatályba, amely a  jelen Megállapodás keretében 
felmerülő viták vonatkozásában többoldalú beruházási választottbíráskodást és/vagy többoldalú jogorvoslati 
mechanizmust ír elő, a jelen Megállapodás vonatkozó részei a továbbiakban nem alkalmazandók.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 268. szám 8877

10. cikk
A Szerződő Felek közötti jogviták rendezése

 1. A Szerződő Felek között jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerült jogvitákat 
lehetőség szerint konzultációk, illetve tárgyalások útján kell rendezni.

 2. Ha a  vita ily módon kilenc hónapon belül nem rendezhető, azt bármelyik Szerződő Fél kérésére a  jelen cikk 
rendelkezései szerinti, háromtagú választottbíróság elé kell terjeszteni.

 3. A választottbíróságot minden egyes esetben a  következő módon kell megalakítani. A  választottbírósági eljárás 
iránti kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül mindkét Szerződő Fél kijelöli a  bíróság egy-egy 
tagját. Ezt követően ezen két tagnak egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, akit a  bíróság elnökévé 
(a továbbiakban „elnök”) jelölnek ki. A bíróság elnökét a két másik tag kijelölésének időpontjától számított három 
hónapon belül ki kell jelölni.

 4. Amennyiben a jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a szükséges kijelölések nem történtek 
meg, úgy a Nemzetközi Bíróság elnökét lehet felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha a Nemzetközi Bíróság 
elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy valamilyen más ok akadályozza az említett tisztség ellátásában, 
az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha az alelnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára, 
vagy ő is akadályoztatva van az  említett tisztség ellátásában, a  Nemzetközi Bíróságnak azt a  rangidős tagját kell 
felkérni a kijelölések megtételére, aki egyik Szerződő Félnek sem állampolgára.

 5. A választottbíróság döntését szavazattöbbséggel hozza.
 6. A választottbíróság döntését a  törvény tiszteletben tartása mellett, ezen Megállapodás rendelkezései, valamint 

a nemzetközi jog általánosan elfogadott elvei alapján hozza.
 7. A Szerződő Felek egyéb rendelkezéseit figyelembe véve a bíróság eljárási szabályait maga határozza meg.
 8. Mindkét Szerződő Fél maga viseli a választott bírójának, valamint a választottbírósági eljárásban való képviseletének 

a  költségeit; az  elnök költségeit és a  fennmaradó költségeket a  Szerződő Felek egyenlő arányban viselik. 
A választottbíróság eltérő rendelkezést is hozhat a költségek tekintetében.

 9. A bíróság döntései véglegesek és kötelezőek mindkét Szerződő Fél számára.

11. cikk
Átláthatóság
A jelen Megállapodás keretében felmerülő vitákban az „UNCITRAL beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló 
választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályok” alkalmazandók. A  központi kormányzati szinten 
elfogadott, a  jelen Megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintő, általánosan alkalmazandó jogszabályokat 
a  Felek kötelesek haladéktalanul, jóval azok hatálybalépése előtt közzétenni hivatalos közlönyükben. A  jelen 
Megállapodásban részes Szerződő Fél kérésére egyeztetés tartható az  átláthatósági gyakorlathoz kapcsolódó 
kérdésekben.

12. cikk
Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek alkalmazása
Jelen Megállapodás rendelkezései nem korlátozhatják a  Szerződő Felek beruházóinak azon jogát, hogy bármely 
létező vagy jövőbeni két- vagy többoldalú megállapodás alapján, annak részeseként kedvezőbb elbánásban 
részesüljenek.

13. cikk
A Megállapodás alkalmazhatósága
A Megállapodást az  egyik Szerződő Fél területén, annak nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban 
a  másik Szerződő Fél beruházói által a  Megállapodás hatálybalépése előtt vagy azt követően megvalósított 
beruházásokra kell alkalmazni, de nem alkalmazható olyan beruházással kapcsolatos jogvitára vagy követelésre, 
amely a Megállapodás hatálybalépése előtt merült fel, vagy amelyet a hatálybalépés előtt rendeztek.

14. cikk
Egyeztetések
Bármelyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a Megállapodás értelmezéséről vagy 
alkalmazásáról egyeztessenek. Az egyik Szerződő Fél kérésére információcsere történik arról, hogy a másik Szerződő 
Fél nemzeti törvényei, jogszabályai, határozatai, igazgatási gyakorlatai, eljárásai vagy szakpolitikái milyen hatással 
lehetnek a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó beruházásokra.
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15. cikk
Általános kivételek

 1. A Megállapodásban a  Szerződő Felet semmi sem akadályozhatja abban, hogy prudenciális okokból 
elővigyázatossági intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn, többek között:
a) a beruházók, a  betétesek, a  biztosítottak, illetve azon személyek védelme, akik felé valamely pénzügyi 

szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik; és
b) a Szerződő Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása.
Amennyiben ezen intézkedések nincsenek összhangban a Megállapodás rendelkezéseivel, azok nem alkalmazhatók 
a  Megállapodásból származó kötelezettségvállalások és kötelezettségek elkerülésének céljából. A  jelen 
Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az  előírná a  Szerződő Feleknek egyedi vevők 
ügyeivel vagy elszámolásaival összefüggő, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő bizalmas vagy védett 
információk kiszolgáltatását.

 2. a) Jelen Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy a  Szerződő Felet akadályozza abban, hogy 
  fizetési mérlegének súlyos nehézsége vagy annak veszélye esetén a bekezdés b) pontjával összeegyeztethető, 
  átutalásokat korlátozó intézkedéseket vezessen be.
b) A bekezdés a) pontjában hivatkozott intézkedéseknek méltányosnak, nem önkényesnek, nem igazolhatatlan 

módon diszkriminatív jellegűeknek, jóhiszeműeknek, és korlátozott időtartamúaknak kell lenniük, 
továbbá nem léphetnek túl azon, ami a  fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az  e  cikk 
alapján intézkedéseket előíró Szerződő Fél haladéktalanul értesíti a  másik Szerződő Felet, továbbá amint 
az lehetséges, bemutatja az említett intézkedések hatályon kívül helyezésére vonatkozó ütemtervet. Az ilyen 
intézkedéseket az  érintett Szerződő Fél az  egyéb nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően hozza meg, 
ideértve a WTO Megállapodás és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya alapján fennálló kötelezettségeket.

 3. Jelen Megállapodás rendelkezései:
a) nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik Szerződő Felet akadályozzák olyan intézkedések meghozatalában, 

amelyek alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükségesek:
(i) a fegyverek, lőszerek és hadieszközök kereskedelme, valamint más olyan áruk, anyagok, 

szolgáltatások és technológiák forgalmazása és ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek 
tekintetében, amelyek közvetlen vagy közvetett célja katonai, vagy más biztonsági létesítmény 
ellátása,

(ii) háború vagy a nemzetközi kapcsolatokban beálló más szükségállapot idején, vagy
(iii) az atomfegyverek és más nukleáris robbanóeszközök elterjedését tiltó nemzeti szabályok vagy 

nemzetközi egyezmények végrehajtása vonatkozásában; továbbá
b) nem akadályozhatják egyik Szerződő Felet sem abban, hogy az  ENSZ nemzetközi béke és biztonság 

fenntartására irányuló alapokmányából fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket 
hozzon.

 4. Bármelyik Szerződő Fél megtagadhatja a  jelen Megállapodás keretében nyújtott előnyöket a  másik Szerződő Fél 
jogi személyiséggel rendelkező beruházójától és az e beruházó beruházásaitól, amennyiben az adott beruházó vagy 
beruházás harmadik állambeli beruházók tulajdonában vagy irányítása alatt áll, és:
a) a beruházó nem folytat számottevő beruházási tevékenységet azon Szerződő Fél területén, amely joga 

szerint azt létrehozták, vagy
b) az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél olyan intézkedéseket fogad el vagy tart fenn a  harmadik 

állammal szemben, amelyek tiltják az  ilyen beruházóval folytatott és a  beruházásaihoz kapcsolódó 
ügyleteket, vagy az  előnyök biztosítása a  beruházó által létrehozott beruházások vonatkozásában ezen 
intézkedések megsértését vagy kijátszását jelentené.

 5. A Szerződő Fél alapvető biztonsági érdekei magukban foglalhatják a  vámunióban, gazdasági vagy monetáris 
unióban, közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezetben való tagságból fakadó érdekeket és intézkedéseket.

 6. A Szerződő Fél jelen Megállapodásban hivatkozott intézkedéseibe beleértendők a  Szerződő Félnek az  Európai 
Unióban betöltött tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban alkalmazandó intézkedések is. 
A  Megállapodásban a  „fizetési mérleg súlyos nehézségére vagy ennek veszélyére” tett utalás egyben azokat 
az eseteket is magában foglalja, amikor a fizetési mérleg súlyos nehézsége vagy ennek veszélye abban a gazdasági 
vagy monetáris unióban áll fenn, amelynek a Szerződő Fél tagja.

 7. A 9. cikk szerinti vitarendezés nem minősül elbánásnak, preferenciának vagy kiváltságnak.
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16. cikk
Záró rendelkezések, hatálybalépés, időbeli hatály, megszűnés és módosítások

 1. Jelen Megállapodás nem sértheti Magyarország Európai Unióban betöltött tagságából eredő kötelezettségeit 
és ezeknek a  kötelezettségeknek alárendelt. Következésképpen a  Megállapodás rendelkezései egészükben vagy 
részükben sem hivatkozhatók vagy értelmezhetők akként, hogy Magyarország az  Európai Unió alapját képező 
Szerződésekből fakadó kötelezettségeit érvényteleníti, módosítja, vagy egyéb módon érinti.

 2. A Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást arról, hogy valamennyi belső eljárási 
követelmény teljesült a  jelen Megállapodás hatálybalépéséhez. A  Megállapodás az  utolsó értesítés kézhezvétele 
után hatvan (60) nappal lép hatályba.

 3. Jelen Megállapodás tíz éves időtartamra marad hatályban, majd azt követően hatálya meghosszabbodik, kivéve, 
ha valamely Szerződő Fél írásban tájékoztatja a  másik Szerződő Felet a  felmondásra vonatkozó szándékáról. 
A felmondás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhez vételét követően egy évvel lép hatályba, de nem korábban, 
mint a kezdeti tízéves időszak lejárta.

 4. A jelen Megállapodás felmondása előtt megvalósított beruházások tekintetében a  Megállapodás rendelkezései 
a felmondást követő további tíz évig hatályban maradnak.

 5. Jelen Megállapodás a  Szerződő Felek közötti írásbeli megegyezéssel módosítható. Bármely módosítás 
a  Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és a  hatálybalépéséhez szükséges eljárás megegyezik a  jelen 
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárással.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak a Megállapodást aláírták.

KÉSZÜLT két eredeti példányban, Budapesten, 2020. szeptember 29. napján, magyar, kirgiz, orosz és angol nyelven, 
és mindezen nyelveken egyaránt hiteles szövegnek minősül. Értelmezésbeli eltérések esetén az angol nyelvű szöveg 
az irányadó.”

2. melléklet a 2020. évi CXXV. törvényhez

”AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF  
THE KYRGYZ REPUBLIC FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of Hungary and the Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as the “Contracting 
Parties”),

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments of investors of one Contracting Party  
in the territory of the other Contracting Party, and

Seeking to ensure that investment is consistent with the protection of health, safety and the environment,  
the promotion and protection of internationally and domestically recognised human rights, labour rights, and 
internationally recognised standards of corporate social responsibility;

Desiring to promote investment that contributes to the sustainable development of the Contracting Parties;

Aiming to secure an overall balance of rights and obligations between investors and the host state;

Being conscious that the promotion and reciprocal protection of investments, according to the present Agreement, 
stimulates the business initiatives in this field,

Have agreed as follows:
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Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:

 1. The term “investment” shall comprise every kind of asset invested in connection with economic activities by  
an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the national 
laws and regulations of the latter and shall include, in particular, such as:
a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges  

and similar rights;
b) shares, stocks and debentures of companies or any other form of participation in a company;
c) claims to money or to any performance having an economic value associated with an investment;
d) intellectual property rights, including in particular industrial property rights, copyrights, trade marks, patents, 

industrial designs, rights of breeders, rights in layout-designs of integrated circuits; know-how, protection of 
undisclosed information, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with 
an investment;

e) any right conferred by law or under contract and any licenses and permits pursuant to law, including  
the concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment on condition 
that this alteration is made in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Party  
in the territory of which the investment has been made.

 2. The term “investor” shall mean any natural or legal person of one Contracting Party that has made an investment  
in the territory of the other Contracting Party.
a) The term “natural person” shall mean any individual having the citizenship of either Contracting Party  

in accordance with its national laws.
b) The term “legal person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity incorporated or 

constituted in accordance with its national laws having its central administration or principal place of business 
in the territory of one Contracting Party.

 3. The term “returns” shall mean amounts yielded by an investment and in particular, such as: profits, interest,  
capital gains, dividends, royalties or fees.

 4. The term “territory” shall mean:
a) in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in conformity with international law, 

sovereignty, sovereign rights or jurisdiction;
b) in the case of the Kyrgyz Republic, the territory of the Kyrgyz Republic including the lands, internal waters 

and subsoil, the air space above it, which are subject to the sovereignty and jurisdiction in accordance with 
the terms of international law and national legislation of the Kyrgyz Republic;

 5. The term “freely convertible currency” means the currency that is widely used to make payments for international 
transactions and widely exchanged in principal international exchange markets provided it is not contrary to the 
regulations of either of the Contracting Parties, and independently from how the International Monetary Fund 
determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.

 6. ICSID means the International Centre for Settlement of Investment Disputes established by the ICSID Convention;
 7. ICSID Convention means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

other States, done at Washington on 18 March 1965;
 8. ICSID Additional Facility Rules means the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of 

Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes;
 9. UNCITRAL Arbitration Rules means the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade 

Law; and
 10. UNCITRAL Transparency Rules means the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State 

Arbitration;

Article 2
Promotion and Protection of Investments

 1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting 
Party to make investments in its territory and, shall admit such investments in accordance with its national laws and 
regulations.
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 2. Each Contracting Party shall accord in its territory to investments of the other Contracting Party and to investors 
with respect to their investments fair and equitable treatment and full protection and security in accordance with 
paragraphs 3 through 6 of this Article.

 3. With respect to the investments the following measures or series of measures constitute breach of the obligation of 
fair and equitable treatment:
a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings; or
b) fundamental breach of due process, including a  fundamental breach of transparency and obstacles  

to effective access to justice, in judicial and administrative proceedings; or
c) manifest arbitrariness; or
d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or
e) harassment, coercion, abuse of power or similar bad faith conduct;
Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content of the obligation to provide fair 
and equitable treatment.

 4. For greater certainty, “full protection and security” refers to the Contracting Party’s obligations relating to physical 
security of investors and investments which means ensuring foreign investors and their investments the same 
level of physical security as provided to domestic investors and their investments and not to any other obligation 
whatsoever.

 5. A breach of another provision of this Agreement or of a  separate international agreement does not establish 
a breach of this Article.

 6. The fact that a measure breaches national law does not, in and of itself, establish a breach of this Article; a Tribunal 
must consider whether a Contracting Party has acted inconsistently with the obligations in paragraph 2.

 7. The Contracting Party shall not encourage investment by lowering domestic environmental, labour or occupational 
health and safety legislation or by relaxing core labour standards. Where a  Contracting Party considers that 
the other Contracting Party has offered such an encouragement, it may request consultations with the other 
Contracting Party and the two Contracting Parties shall consult with a view to avoiding any such encouragement.

Article 3
Investment and regulatory measures

 1.  The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties to regulate within their 
territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public 
health and child care, safety, environment or public morals, public education and public training, social or consumer 
protection or promotion and protection of cultural diversity.

 2.  The mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification to its national laws, in a manner 
which negatively affects an investment or interferes with an investor’s expectations of profits, does not amount  
to a breach of an obligation under this Agreement.

 3.  For greater certainty a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain a subsidy
a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew or maintain that subsidy; or
b) in accordance with terms or conditions attached to the issuance, renewal or maintenance of the subsidy,
does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.
Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of 
a subsidy or requesting its reimbursement where such measure is necessary in order to comply with international 
obligations between the Contracting Parties or has been ordered by a  competent court, administrative tribunal  
or other competent authority, or requiring that Contracting Party to compensate the investor therefor.

Article 4
National and Most-Favoured-Nation Treatment

 1. Each Contracting Party shall in its territory accord to an investor of the other Contracting Party and to an 
investment, treatment not less favourable than the treatment it accords, in like situations to its own investors and 
their investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale  
or disposal of their investments in its territory.

 2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party and their 
investments treatment no less favourable than that it accords, in like situations, to investors of a  third country or 
to their investments with respect to the operation, conduct, management, maintenance, use, enjoyment and sale  
or disposal of their investments in its territory.
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 3. For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraph 2 of this Article does not include procedures for the 
resolution of investment disputes between investors and states provided for in other international investment 
treaties and any other agreements. Substantive obligations in other international investment treaties and other 
trade agreements do not in themselves constitute “treatment”, and thus cannot give rise to a breach of this Article, 
absent measures adopted or maintained by a Contracting Party pursuant to those obligations.

 4. The National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment provisions of this Agreement shall not apply to 
advantages accorded by a  Contracting Party pursuant to its obligations as a  member of a  customs, economic,  
or monetary union, a common market or a free trade area.

 5. The Contracting Parties understand the obligations of a  Contracting Party as a  member of a  customs, economic, 
or monetary union, a  common market or a  free trade area to include obligations arising out of an international 
agreement or reciprocity arrangement of that customs, economic, or monetary union, common market or free trade 
area.

 6. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors 
of the other Contracting Party, or to the investments or returns of investments of such investors the benefit of any 
treatment, preference or privilege, which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:
a) any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or may 

become a party;
b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

Article 5
Compensation for Losses

 1. When investments or returns of investments of investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, 
armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the 
other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, 
indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party 
accords to its own investors or to investors of any third State whichever is more favourable.

 2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred 
to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
a) requisitioning of their investment or a part thereof by its forces or authorities;
b) destruction of their investment or a part thereof by its forces or authorities which was not caused in combat 

action or was not required by the necessity of the situation
shall be accorded by the Contracting Party, in whose territory the losses occurred, just, adequate and effective 
restitution or compensation.
Compensation shall include interest at a commercially reasonable rate from the date of losses occurred until the day 
of payment.

Article 6
Expropriation

 1. Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be subject to nationalisation, direct  
or indirect expropriation, or any measures having equivalent effect (hereinafter referred to as “expropriation”)  
in the territory of the other Contracting Party except for a  public purpose. The expropriation shall be carried out 
under due process of law, on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by provisions for the payment 
of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the 
investment expropriated immediately before expropriation or impending expropriation became public knowledge 
(whichever is earlier), shall include interest at a  commercially reasonable rate from the date of expropriation to 
the date of actual payment and shall be made without delay, be effectively realizable and be freely transferable  
in a freely convertible currency.

 2.  For the purpose of this Agreement:
a) indirect expropriation results from a  measure or series of measures of a  Contracting Party having an 

equivalent effect to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure;
b) the determination of whether a  measure or series of measures by a  Contracting Party, in a  given specific 

situation, constitutes an indirect expropriation requires a  case-by-case, fact-based inquiry that considers, 
among other factors: (i) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact 
that a measure or series of a measure of a Contracting Party has an adverse effect on the economic value of 
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an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred, (ii) the duration of the measure 
or series of measures by a Contracting Party, (iii)the character of the measure or series of measures, notably 
their object and content.

c) non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public purpose including 
for reasons of public health, safety, and environmental protection, which are taken in good faith, which 
are not arbitrary, and which are not disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect 
expropriation.

Article 7
Transfers

 1. The Contracting Parties shall permit the free transfer of payments related to investments and returns. The transfers 
shall be made in a  freely convertible currency and in accordance with the national laws and regulations of the 
Contracting Party where investments were made without any restriction and undue delay. Such transfers shall 
include in particular, such as:
a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
b) returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this Agreement;
c) the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the investment, such as 

payment of royalties and license fees or other similar expenses;
d) payments in connection with contracts, including loan agreements;
e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of the investment;
f ) the wages or other similar earnings of natural persons engaged from abroad, in connection with an 

investment, subject to the national laws and regulations of the Contracting Party, in which the investment 
has been made;

g) compensations owed pursuant to Articles 5. and 6. of this Agreement;
h) payments arising out of settlement of a dispute under Article 9. of this Agreement.

 2. The transfers shall be made after the investor fulfilled all of its related financial obligations according to the national 
laws in force of the Contracting Party in the territory of which the investment was made.

 3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a  Contracting Party from applying in an equitable and 
non-discriminatory manner and not in a  way that would constitute a  distinguished restriction on transfers,  
its national laws relating to:
a) bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;
b) issuing, trading or dealing in securities;
c) criminal or penal offences;
d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial 

regulatory authorities; and
e) the satisfaction of judgements in adjudicatory proceedings.

 4. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the rate published – in accordance with the national 
laws and regulations of the Contracting Party, which has admitted the investment – by the financial institution 
effecting the transfer unless otherwise agreed. Should such rate not exist the official rate has to be applied unless 
otherwise agreed.

Article 8
Subrogation

 1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under a guarantee or insurance 
it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting 
Party shall recognize:
a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim 

by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,
b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise  

the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.
 2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.
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Article 9
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other 
Contracting Party

 1. Any investment dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting 
Party in connection with an investment in the territory of that other Contracting Party shall, if possible be settled 
amicably and be subject to negotiations between the parties in dispute.

 2. The negotiations start on the date when the disputing investor of one Contracting Party requests negotiations  
in written notification from the other Contracting Party. In order to facilitate the amicable settlement of the dispute 
the written notice shall specify the issues, the factual basis of the dispute, the findings of the disputing investor 
(including any supporting documents) and their presumed legal basis. Unless otherwise agreed, at least one 
consultation shall be held within 90 days from the date on which the disputing investor of one Contracting Party 
has requested negotiations from the other Contracting Party in written notification.

 3. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party can not be thus 
settled within a period of twelve months following the date on which such negotiations were requested in written 
notification, the investor shall be entitled to submit the dispute either to:
a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or
b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant to the applicable provisions 

of the ICSID Convention, in the event both Contracting Parties have become a party to this Convention; or
c) an ad hoc arbitral tribunal established under the UNCITRAL Arbitration Rules. The parties to the dispute may 

agree in writing to deviate from these arbitration Rules; or
d) under the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the disputing Contracting Party or the 

Contracting Party of the investor, but not both, is a party to the ICSID Convention; or
e) any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.

 4. Once a dispute has been submitted to one of the tribunals mentioned in paragraph 3 a)–e) the investor shall have 
no recourse to the other dispute settlement fora listed in paragraph 3 a)–e) of this Article.

 5. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party can not be thus 
settled within a period of twelve months following the date on which such negotiations were requested in written 
notification as mentioned in paragraph 2 of this Article, and the disputing investor intends to submit the dispute 
to one of the fora listed under paragraphs 3 a)–e) of this Article the disputing investor shall at the very latest 
simultaneously to submitting any dispute to one of the tribunals, notify the other Contracting Party in a  written 
notice of its intention.

 6. An investor may submit a  dispute as referred to in paragraph 1 and 2 of this Article to arbitration in accordance 
with paragraph 3 only if not more than three years have elapsed from the date on which the investor first acquired,  
or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and knowledge that the investor has incurred loss  
or damage.

 7. When rendering its decision, the tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna 
Convention on the Law of Treaties, and other rules and principles of international law applicable between the 
Parties. For greater certainty the national law of the Parties shall not constitute part of the applicable law. In case of 
Hungary the term “national law” comprises the law of the European Union.

 8. The tribunal referred to in paragraph 3 b)–e) of this Article shall not have jurisdiction to determine the legality 
of a  measure, alleged to constitute a  breach of this Agreement, under the national law of a  Contracting Party.  
For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the tribunal may consider, 
as appropriate, the national law of a  Contracting Party as a  matter of fact. In doing so, the tribunal shall follow 
the prevailing interpretation given to the national law by the courts or authorities of that Contracting Party and 
any meaning given to national law by the tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that 
Contracting Party.

 9. Arbitrators appointed as the members of the tribunal shall be independent. They shall not:
–  affiliate with any government,
–  take any instructions from any organisations or government with regard to matters related to the dispute,
–  participate in the consideration of any disputes that would create a direct conflict of interest. Arbitrators shall 

comply with the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. 
In addition, upon appointment, they shall refrain from acting as party appointed expert or witness in any 
pending or new investment dispute under this or any other international agreement. The Parties shall adopt 
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a  specific code of conduct for the arbitrators to be applied in disputes arising out of this Article in which  
the decisions on compliance with the code are taken by an outside party from the tribunal.”

 10. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in accordance with the law 
of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made and the award is relied upon, by the 
date indicated in the award.

 11. The Parties shall pursue with each other and other trading partners the establishment of a  multilateral 
investment tribunal and appellate mechanism for the resolution of investment disputes. Upon entry into force 
between the Contracting Parties of an international agreement providing for a  multilateral investment tribunal  
and/or a multilateral appellate mechanism applicable to disputes under this Agreement, the relevant parts of this 
Agreement shall cease to apply.

Article 10
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall,  
if possible, be settled through consultation or negotiation.

 2. If the dispute cannot be thus settled within nine months, it shall upon the request of either Contracting Party,  
be submitted to an Arbitral Tribunal of three members, in accordance with the provisions of this Article.

 3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months from  
the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member  
of the Tribunal. These two members shall then select a  national of a  third State who shall be appointed  
as the Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the “Chairman”). The Chairman shall be appointed within 
three months from the date of appointment of the other two members.

 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, 
a  request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments.  
If the President happens to be a national of either Contracting Party, or if the President is otherwise prevented from 
discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President 
also happens to be a  national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function,  
the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party 
shall be invited to make the appointments.

 5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
 6. The Tribunal shall issue its decision on the basis of respect for the law, the provisions of this Agreement, as well as of 

the universally accepted principles of international law.
 7. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall determine its procedure.
 8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; 

the cost of the Chair and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The Arbitral 
Tribunal may make a different regulation concerning the costs.

 9. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Parties.

Article 11
Transparency
The “UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration” shall apply to disputes under this 
Agreement. With respect to regulations of general application adopted at central government level respecting any 
matter covered by this Agreement the Parties shall publish the regulation in their official gazette without delay, 
well before the entry into force of the regulations. On request of a Contracting Party to this Agreement consultation 
might be held on issues of transparency practices.

Article 12
Application of Other Rules and Special Commitments
Nothing in this Agreement shall be taken to limit the rights of investors of the Contracting Parties from benefiting 
from any more favourable treatment that may be provided for in any existing or future bilateral or multilateral 
agreement to which they are parties.
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Article 13
Applicability of this Agreement
This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with 
its national laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into 
force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or claim concerning an investment which arose, or which 
was settled before the entry into force of this Agreement.

Article 14
Consultations
Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to consultations on the 
interpretation or application of this Agreement. Upon request by either Contracting Party, information shall be 
exchanged on the impact that the national laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures,  
or policies of the other Contracting Party may have on investments covered by this Agreement.

Article 15
General Exceptions

 1. Nothing in this Agreement shall prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures for prudential 
reasons, including for:
a) the protection of investors, depositors, policy-holders or persons to whom a  fiduciary duty is owed  

by a financial service supplier; and
b) ensuring the integrity and stability of a Contracting Party’s financial system.
Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not be used as means of 
avoiding the Contracting Party’s commitments or obligations under the Agreement. Nothing in this Agreement 
shall be construed as requiring a  Contracting Party to disclose information relating to the affairs and accounts of 
individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

 2. a)  Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining 
 measures that restrict transfers where the Contracting Party experiences serious balance of payments  
  difficulties, or the threat thereof, and such restrictions are consistent with paragraph b).
b) Measures referred to in paragraph a. shall be equitable, neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory,  

in good faith, of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance  
of payments situation. A Contracting Party that imposes measures under this Article shall inform the other 
Contracting Party forthwith and present as soon as possible a time schedule for their removal. Such measures 
shall be taken in accordance with other international obligations of the Contracting Party concerned, 
including those under the WTO Agreement and the Articles of Agreement of the International Monetary 
Fund.

 3. Nothing in this Agreement shall be construed:
a) to prevent any Contracting Party from taking any actions that it considers necessary for the protection of its 

essential security interests
(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic  

and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken directly or indirectly 
for the purpose of supplying a military or other security establishment,

(ii) taken in time of war or other emergency in international relations, or
(iii) relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the 

non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or
b) to prevent any Contracting Party from taking action in pursuance of its obligations under the United Nations 

Charter for the maintenance of international peace and security.
 4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is 

a  legal person and to investments of that investor, if investors of a  third state own or control the first mentioned 
investor or the investment and:
a) the investor has no substantial investment activities in the territory of the Contracting Party under whose law 

it is constituted, or
b) the denying Contracting Party adopts or maintains measures with respect to the third state that prohibit 

transactions with such investor and its investments or that would be violated or circumvented if the benefits 
of the Agreement were accorded to the investments of investors.
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 5. A Contracting Party’s essential security interests may include interests and measures deriving from its membership 
in a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

 6. All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include measures applicable in accordance 
with EU law in the territory of that Contracting Party pursuant to its membership in the European Union. References 
to “serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof,” shall include serious balance-of-payments 
difficulties, or the threat thereof, in the economic or monetary union of which a Contracting Party is a member.

 7. The dispute settlement according to Article 9 shall not be considered as treatment, preference or privilege.

Article 16
Final Provisions, Entry into Force, Duration, Termination and Amendments

 1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the 
European Union, and subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement may not be 
invoked or interpreted neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the 
obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded.

 2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their internal procedure 
requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into 
force sixty (60) days after the receipt of the last notification.

 3. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and afterwards shall continue to be in force unless, 
either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement. 
The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Contracting Party 
but not earlier than the expiry of the initial period of ten years.

 4. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall 
continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

 5. This Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall be 
integral part of the Agreement and enter into force under the same procedure required for entering into force of the 
present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Budapest, 29th of September 2020, in the Hungarian, Kyrgyz, Russian and English languages, all 
texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.”

2020. évi CXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya 
közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 22. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, valamint a  2.  § és a  3.  §, az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el.
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5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

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

1. melléklet a 2020. évi CXXVI. törvényhez

LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM

 1. CIKK Fogalom-meghatározások
 2. CIKK Forgalmi jogok nyújtása
 3. CIKK Kijelölés és engedélyezés
 4. CIKK Az üzemeltetési engedélyek visszavonása vagy felfüggesztése
 5. CIKK Tisztességes verseny
 6. CIKK Vámok és egyéb díjak
 7. CIKK A jogszabályok és rendelkezések alkalmazása
 8. CIKK Légialkalmassági és személyzet alkalmassági bizonyítványok
 9. CIKK A légiközlekedés biztonsága
10. CIKK A légiközlekedés védelme
11. CIKK Használati díjak
12. CIKK Kereskedelmi tevékenységek
13. CIKK Pénzeszközök átutalása
14. CIKK Menetrendek
15. CIKK Viteldíjak
16. CIKK Információcsere
17. CIKK Konzultáció
18. CIKK Viták rendezése
19. CIKK A megállapodás módosítása
20. CIKK Nyilvántartásba vétel
21. CIKK Felmondás
22. CIKK Hatálybalépés

PREAMBULUM

Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”);

A Chicagóban, 1944. december 7-én aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként;

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék az államterületeik közötti légijáratokat;

elismerve a  légiközlekedés fontosságát, mint a  gazdasági együttműködés, a  kereskedelmi kapcsolatok, valamint 
a népek közötti kapcsolatok és barátság előmozdításának eszközét;

attól az  óhajtól vezérelve, hogy a  nemzetközi légi szolgáltatások legmagasabb fokú biztonságát és védelmét 
biztosítsák, kifejezésre juttatva a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a légiközlekedés működését károsan 
befolyásoló és a  közvélemény polgári légiközlekedésbe vetett bizalmát megrendítő olyan cselekedetek, illetve 
fenyegetések miatti aggodalmukat, amelyek a légijárművek biztonsága ellen irányulnak; valamint
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azzal a  szándékkal, hogy megállapodást kössenek a  területeik közötti polgári légijáratok létrehozása és 
üzemeltetése céljából;

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK – FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Jelen Megállapodás alkalmazásában, kivéve, ha a szövegösszefüggésből más következik:
a) „Légügyi hatóságok”: Magyarország Kormánya esetében a  Légügyi Főigazgató, a  Szaúd-Arábiai Királyság 

Kormánya esetében a  Polgári Légügyi Főhatóság, illetve mindkét esetben bármely olyan személyt vagy 
szervezetet jelent, aki/amely a jelen Megállapodással érintett bármely tevékenység ellátására jogosult;

b) „Megállapodás” jelen Megállapodás, annak Függeléke(i), valamint ezek minden módosítása;
c) „Chicagói Egyezmény”: a  Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírt Nemzetközi Polgári Repülésről 

szóló Egyezmény;
d) „Kijelölt légitársaság” olyan légitársaságot jelent, amely a jelen Megállapodás 3. cikkével összhangban került 

kijelölésre és engedélyezésre;
e) „Terület”: egy állam vonatkozásában az adott állam szuverenitását képező szárazföldi területet (szárazföldet és 

szigeteket) jelent, a hozzátartozó belföldi és parti vizekkel, valamint légtérrel;
f ) „Légijárat”, „nemzetközi légijárat”, „légitársaság” és „nem kereskedelmi célból történő leszállás”: a  Chicagói 

Egyezmény 96. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak;
g) „Használati díjak”: a  légitársaságok részére az  illetékes hatóságok által megállapított vagy engedélyezett 

díj a  repülőtéri tulajdon vagy létesítmények, illetve léginavigációs berendezések használatáért, beleértve 
a kapcsolódó szolgáltatások és létesítmények használatát a légijárművek, valamint azok személyzete, utasai 
és az áruk számára;

h) „Viteldíj”: az  utasok, a  poggyász és az  áruk szállításáért fizetendő díjak, és azok alkalmazásának feltételei, 
beleértve az  ügynöki és egyéb kiegészítő szolgáltatások díjait és feltételeit, de ide nem értve a  posta 
szállításának díjazását vagy feltételeit;

i) a jelen Megállapodásban a Magyarország állampolgáraira való utalást – a 8. cikk 2. pontjának kivételével – 
az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira való utalásként kell értelmezni;

j) a jelen Megállapodásban a  magyar légitársaságokra való utalásokat a  Magyarország által kijelölt 
légitársaságokra való utalásként kell értelmezni;

k) a jelen Megállapodásban az „EU Szerződésekre” való hivatkozást az  Európai Unióról szóló Szerződésre és 
az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésre való hivatkozásként kell értelmezni.

2. CIKK – FORGALMI JOGOK NYÚJTÁSA
 1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a  másik Szerződő Fél számára a  jelen Megállapodásban meghatározott jogokat 

annak érdekében, hogy a  Szerződő Felek által kijelölt légitársaságok a  jelen Megállapodás 1. Függelékében 
megjelölt útvonalakon menetrend szerinti nemzetközi légijáratokat üzemeltethessenek.

 2. A jelen Megállapodás rendelkezéseitől függően mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai az  alábbi jogokat 
élvezik:
a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;
b) nem kereskedelmi célból történő leszállások a másik Szerződő Fél területén;
c) leszállások végzése a másik Szerződő Fél területén utasok, poggyászok és áruk felvétele és lerakása céljából, 

beleértve a postai küldeményeket is.
 3. Mindkét Szerződő Fél azon légitársaságait, amelyeket a jelen Megállapodás 3. cikke alapján nem jelöltek ki, szintén 

megilletik a jelen cikk 2. pontjának a) és b) alpontjaiban meghatározott jogok.
 4. Jelen Cikk 2. pontjának egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az jogot keletkeztetne az egyik 

Szerződő Fél kijelölt légitársaságának arra, hogy a  másik Szerződő Fél területén utasokat, poggyászt és árut  
– ideértve a postát is – vegyen fel a másik Szerződő Fél területének másik pontjára való szállításának céljából.

3. CIKK – KIJELÖLÉS ÉS ENGEDÉLYEZÉS
 1. Mindkét Szerződő Fél jogosult a  jelen Megállapodás 1. Függelékében szereplő Útvonaltervben meghatározott 

útvonalakon légijáratok üzemeltetésére egy vagy több légitársaságot kijelölni, valamint ezen kijelöléseket 
visszavonni vagy módosítani. A kijelölések diplomáciai úton, írásban történnek.



8890 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 268. szám 

 2. Az egyik Szerződő Fél által történő kijelölés kézhezvételét követően a  másik Szerződő Fél a  lehető legrövidebb 
eljárási időn belül megadja a megfelelő felhatalmazásokat és engedélyeket az alábbiak teljesülése esetén:
a) Magyarország által kijelölt légitársaság esetében:

i) a  légitársaság Magyarország területén került bejegyzésre az  EU-Szerződések értelmében és 
az európai uniós jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik; és

ii) a  légitársaság tényleges szabályozói felügyeletét a  légijármű üzemben tartási engedélyének 
kiadásáért felelős európai uniós tagállam gyakorolja és tartja fenn, és a  kijelölés egyértelműen 
meghatározza az illetékes Légügyi hatóságot és

iii) a  légitársaság tulajdonjoga és tényleges felügyelete közvetlenül vagy többségi tulajdon révén 
az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai és/vagy ezek állampolgárai 
kezében van.

b) a Szaúd-Arábiai Királyság által kijelölt légitársaság esetében:
i) a  légitársaság a  Szaúd-Arábiai Királyság területén került bejegyzésre és a  Szaúd-Arábiai Királyság 

alkalmazandó jogszabályai alapján engedélyezték üzemelésre; és
ii) a  légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet a  Szaúd-Arábiai Királyság illetékes légügyi 

hatósága gyakorolja és tartja fenn.

4. CIKK – AZ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA VAGY FELFÜGGESZTÉSE
 1. Bármelyik Szerződő Fél jogosult a  másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaság részére kiadott üzemeltetési és 

műszaki engedélyt visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:
a) Magyarország által kijelölt légitársaság esetében:

i) a légitársaság nem Magyarország területén került bejegyzésre az EU-Szerződések értelmében vagy 
nem rendelkezik az európai uniós jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel; vagy

ii) a  légitársaság tényleges szabályozói felügyeletét nem a  légijármű üzemben tartási engedély 
kiadásáért felelős európai uniós tagállam gyakorolja vagy tartja fenn, vagy a kijelölés nem határozza 
meg egyértelműen az illetékes légügyi hatóságot; vagy

iii) a légitársaság tulajdonjoga és tényleges felügyelete közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem 
az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás és/vagy ezek állampolgárai kezében 
van;

b) a Szaúd-Arábiai Királyság által kijelölt légitársaság esetében:
i) a  légitársaság nem a  Szaúd-Arábiai Királyság területén került bejegyzésre vagy nem  

a Szaúd-Arábiai Királyság alkalmazandó jogszabályai szerint engedélyezték üzemelésre; vagy
ii) a Szaúd-Arábiai Királyság illetékes légügyi hatósága nem gyakorol és tart fenn tényleges szabályozói 

felügyeletet a kijelölt légitársaság(ok) felett;
A jelen cikk által biztosított jogok gyakorlása során a  Szaúd-Arábiai Királyság nem alkalmazhat az  európai uniós 
légitársaságok között nemzeti alapon megkülönböztetést.

 2. Amennyiben azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy a  jelen cikk 1.  pontjában meghatározott feltételek 
alkalmazása nem szükséges a jogszabályok és rendelkezések további be nem tartásának megakadályozása céljából, 
ezen jog csak a  másik Szerződő Fél légügyi hatóságával a  jelen Megállapodás 17.  cikke szerint előírt konzultációt 
követően gyakorolható.

 3. Jelen cikk alapján az egyik Szerződő Fél által megtett intézkedés során a másik Szerződő Fél 18. cikkben foglalt jogai 
nem sérülhetnek.

5. CIKK – TISZTESSÉGES VERSENY
 1. Mindegyik Szerződő Fél tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosít minden Szerződő Fél kijelölt 

légitársaságai számára a jelen Megállapodás szerinti járatok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetéséhez.
 2. A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a jelen Megállapodás szerint üzemeltetett légiközlekedési szolgáltatásokat 

esetlegesen befolyásoló versenyjogi szabályozásokról vagy azok módosításáról, illetve e  jogszabályok konkrét 
célkitűzéseiről, és meg kell nevezniük az ezen szabályok végrehajtásáért felelős hatóságokat.

 3. A Szerződő Felek a  saját jogszabályaik és rendelkezéseik által megengedett mértékben támogatják egymás 
légitársaságait azzal, hogy felvilágosítást nyújtanak bármely javasolt légitársasági gyakorlat versenyjogaikkal való 
összeegyeztethetőségét illetően.

 4. Mindegyik Szerződő Fél lehetővé teszi minden kijelölt légitársaság számára, hogy szabadon meghatározza az általa 
kínált nemzetközi légi szállítás gyakoriságát és kapacitását. Ezzel összhangban egyik Szerződő Fél sem korlátozza 
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egyoldalúan a  másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai által üzemeltetett járatok mennyiségét, szolgáltatásai 
gyakoriságát vagy rendszerességét, vagy légijárműveik típusát vagy típusait.

 5. Egyik Szerződő Fél sem vethet ki a  másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaságaira első elutasítási követelmény 
teljesítését, forgalommegosztást, haszonelmaradási díjat, valamint a kapacitást, gyakoriságot vagy forgalmat érintő 
bármely más olyan követelményt vagy díjat, amely nincs összhangban a jelen Megállapodás célkitűzéseivel.

 6. A meghatározott légijáratok üzemeltetése során mindkét Szerződő Félnek és az  általa kijelölt légitársaságnak 
vagy légitársaságoknak figyelembe kell venniük a  másik Szerződő Fél és az  általa kijelölt légitársaságának vagy 
légitársaságainak érdekeit olyan módon, hogy az azonos vagy részben azonos útvonalon történő üzemelés során 
a másik Fél által nyújtott szolgáltatásokat indokolatlanul ne befolyásolják.

 7. Egyik Szerződő Fél sem engedélyezheti kijelölt légitársasága vagy légitársaságai számára – akár más légitársasággal 
vagy légitársaságokkal együttesen vagy elkülönülten –, hogy valamely versenytársával szemben visszaéljen piaci 
pozíciójával, vagy valamely versenytársat kizárjon egy adott útvonalon történő üzemelésből.

 8. Amennyiben valamely Szerződő Fél légügyi hatósága úgy ítéli meg, hogy az  általa kijelölt légitársaságot vagy 
légitársaságokat hátrányos megkülönböztetés éri, vagy olyan tisztességtelen eljárást folytatnak vele szemben, 
amely veszélyeztetheti vagy veszélyezteti az  első Szerződő Fél légitársaságának a  jelen Megállapodás szerinti 
nemzetközi légi szolgáltatások nyújtásáért folytatott versenyben való részvételét, a 17. cikk értelmében konzultációt 
kezdeményezhet és értesítheti a  másik Szerződő Felet elégedetlenségének okairól. Ezeket a  konzultációkat 
a kérelem beérkezésétől számított maximum tizenöt (15) napon belül meg kell tartani.

 9. Amennyiben a Szerződő Felek nem képesek a problémát konzultáció útján megoldani, úgy bármely Szerződő Fél 
segítségül hívhatja a 18. cikk szerinti vitarendezési mechanizmust a vitás kérdés megoldása érdekében.

6. CIKK – VÁMOK ÉS EGYÉB DÍJAK
 1. Mindegyik Szerződő Fél mentesíti a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságait a viszonosság elve alapján és a saját 

vonatkozó jogszabályai által megengedett legnagyobb mértékben a  behozatali korlátozások, vámok, jövedéki 
adók, vizsgálati díjak és minden egyéb nemzeti és/vagy helyi illeték és díj alól a  következők vonatkozásában: 
a  légijárművek, valamint azok szokásos felszerelései, az  üzemanyag, a  kenőanyagok, a  karbantartási eszközök, 
a  légijárműhöz szükséges szerszámok, a műszaki fogyóeszközök, a pótalkatrészek – beleértve a hajtóműveket is – 
és a  légijármű készletei, ideértve többek között az  olyan tételeket mint az  élelmiszerek, az  italok, a  dohányáru és 
egyéb, a repülés során árusítandó vagy az utasok által használt termékeket, és más olyan cikkeket, amelyek kizárólag 
a  menetrend szerinti járatok üzemeltetése során a  kijelölt légitársaság által használt légijármű üzemeltetéséhez 
vagy kiszolgálásához szükségesek, valamint a  nyomtatott jegytömbök, a  légi fuvarlevelek, és minden olyan 
nyomtatott anyag, amelyen szerepel a kijelölt légitársaság logója, továbbá a kijelölt légitársaság által díjmentesen 
terjesztett szokásos reklám- és promóciós anyagok.

 2. A jelen cikk alapján biztosított mentességek a jelen cikk 1. pontjában említett olyan tételekre vonatkoznak:
a) amelyeket az  egyik Szerződő Fél területére a  másik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által, vagy annak 

a nevében visznek be;
b) amelyek az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága légijárművének a fedélzetén maradnak a másik Szerződő Fél 

területére történő érkezésétől az onnan való távozásig, és/vagy ezen terület átrepülése során használnak fel;
c) amelyeket az  egyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által üzemeltetett légijármű fedélzetére visznek 

a  másik Szerződő Fél területén, és azokat a  megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során kívánják 
felhasználni, attól függetlenül, hogy ezeket a cikkeket egészben vagy részben a mentességet adó Szerződő 
Fél területén használják el vagy fogyasztják el, feltéve, hogy ezeket a cikkeket nem idegenítik el az említett 
Szerződő Fél területén.

 3. A légijármű szokásos felszereléseit, valamint azokat az  anyagokat, készleteket és felszereléseket, amelyeket 
általában valamelyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által üzemeltett légijárművek fedélzetén tartanak, kizárólag 
a másik Szerződő Fél vámhatóságának jóváhagyásával rakhatók ki a másik Szerződő Fél területén. Ebben az esetben 
az  ilyen felszerelések és cikkek a  jelen cikk 1.  pontjában meghatározott mentességet élvezik azzal, hogy azoknak 
az említett hatóságok felügyelete alá való helyezése megkövetelhető arra az  időre, ameddig azokat újból kiviszik, 
vagy a vámrendelkezésekkel összhangban más módon el nem távolítják.

 4. A jelen cikk által biztosított mentességek olyan esetekben is érvényesíthetők, amikor bármelyik Szerződő Fél kijelölt 
légitársasága megállapodást kötött más légitársasággal vagy légitársaságokkal arról, hogy a  másik Szerződő Fél 
területén kölcsönadja vagy átadja a jelen cikk 1. pontjában leírt szokásos felszereléseket és egyéb cikkeket, feltéve, 
hogy a másik Szerződő Fél ugyanazt a mentességet vagy mentességeket nyújtja az adott légitársaságnak.
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 5. A jelen Megállapodásban foglaltak nem akadályozhatják Magyarországot abban, hogy nem diszkriminatív 
alapon adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessen ki a  területén felvett üzemanyagra, amennyiben azt  
a  Szaúd-Arábiai Királyság által kijelölt légitársaság olyan légijárműve használja, amely Magyarország területének 
valamely pontja és Magyarország, vagy egy másik európai uniós tagállam területének valamely másik pontja között 
közlekedik.

 6. Amennyiben a  Szerződő Felek között külön megállapodás áll fenn a  kettős adóztatás elkerüléséről,  
úgy az a megállapodás az irányadó.

7. CIKK – A JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA
 1. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, ott-tartózkodáskor, valamint onnan való kilépéskor a  másik 

Szerződő Fél légitársaságai által használt légijárműveknek nemzeti hovatartozásukra való tekintet nélkül 
alkalmazniuk kell és be kell tartaniuk a  nemzetközi légiközlekedésben részt vevő légijárműveknek az  adott  
Szerződő Fél területére történő belépésével, valamint onnan történő kilépésével kapcsolatos, illetve az  ilyen 
légijárművek üzemeltetésére és navigálására vonatkozó, az  adott Szerződő Fél területén alkalmazandó 
jogszabályokat, rendelkezéseket és eljárásokat.

 2. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, ott-tartózkodáskor, valamint onnan való kilépéskor a  másik 
Szerződő Fél légitársaságai által szállított utasoknak, poggyásznak, személyzetnek vagy árunak meg kell felelniük 
a  légijárműben szállított utasoknak, poggyásznak, személyzetnek vagy árunak, az  adott Szerződő Fél területére 
történő belépésére, valamint onnan történő kilépésére vonatkozó, a  belépéssel, vámkezeléssel, légiközlekedés 
védelmével, bevándorlással, útlevelekkel, vámeljárásokkal, pénznemekkel, egészségüggyel, karanténnal vagy 
postai küldemények esetén a  postai szolgáltatásokkal kapcsolatos, az  adott Szerződő Fél területén alkalmazandó 
jogszabályoknak és rendelkezéseknek.

 3. Egyik Szerződő Fél sem részesítheti előnyben a saját vagy bármely más légitársaságot a másik Szerződő Fél kijelölt 
légitársaságával szemben a jelen cikkben meghatározott jogszabályok és rendelkezések alkalmazása során.

8. CIKK – LÉGIALKALMASSÁGI ÉS SZEMÉLYZET ALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK
 1. Az egyik Szerződő Fél jogszabályainak és rendelkezéseinek, Magyarország esetében beleértve az  európai uniós 

jognak és rendelkezéseknek megfelelően kibocsátott vagy érvényesített, és még le nem járt légialkalmassági 
bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és bizonyítványokat a  másik Szerződő Fél a  megállapodás szerinti 
légijáratok üzemeltetése céljából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy ezek a  bizonyítványok és engedélyek 
mindenkor a Chicagói Egyezményben megállapított legalacsonyabb, vagy azon túlmutató szintű követelményeknek 
megfelelő, vagy az azokon túlmutató követelmények alapján kerültek kiállításra vagy érvényesítésre.

 2. A Szerződő Felek fenntartják a  jogot arra, hogy megtagadják a  másik Szerződő Fél által a  saját állampolgárainak 
adott személyzet alkalmassági bizonyítványok és szakszolgálati engedélyek érvényességének elismerését, a  saját 
területük fölötti átrepülés vagy az ott történő leszállás céljából.

 3. Amennyiben az  egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített engedélyekkel és bizonyítványokkal 
kapcsolatos előjogok vagy feltételek a  Chicagói Egyezmény szerint megállapított minimumszabályoktól eltérő 
eljárás alkalmazását teszik lehetővé függetlenül attól, hogy ezt az eltérést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
részére bejelentették-e, a  másik Szerződő Fél légügyi hatósága az  adott Szerződő Fél jelen Megállapodás 9.  cikk 
2. pontjában meghatározott jogainak sérelme nélkül kérelmezheti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságával történő 
konzultáció megtartását a  jelen Megállapodás 17.  cikke értelmében a  kérdéses gyakorlat elfogadhatóságáról. 
Amennyiben nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, az  megalapozza a  jelen Megállapodás 4.  cikkének 
alkalmazását.

9. CIKK – A LÉGIKÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA
 1. A Szerződő Felek bármikor konzultációt kérhetnek a  másik Szerződő Fél által elfogadott biztonsági előírásokat 

illetően bármilyen területen, a  légijárművek személyzetére, a  légijárművekre vagy azok üzemeltetésére 
vonatkozóan. A konzultációt a kérelemtől számított harminc (30) napon belül kell megtartani.

 2. Amennyiben az  ilyen konzultációt követően valamelyik Szerződő Fél megállapítja, hogy a  másik 
Szerződő Fél az  említett területeken ténylegesen nem tart fenn, illetve nem alkalmaz olyan biztonsági 
előírásokat és követelményeket, amelyek a  Chicagói Egyezmény alapján abban az  időben megállapított 
minimumkövetelményekkel legalább azonosak, e  Szerződő Fél a  másik Szerződő Felet a  vonatkozó 
megállapításokról és az  ezen minimumkövetelményeknek való megfeleléshez szükségesnek vélt intézkedésekről, 
értesíti, a másik Szerződő Fél pedig megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Amennyiben a másik Szerződő Fél 
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tizenöt (15) napon belül, vagy egy esetlegesen hosszabb elfogadott időtartamon belül a  szükséges intézkedések 
megtételét elmulasztja, az megalapozza a jelen Megállapodás 4. cikkének alkalmazását.

 3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az  egyik Szerződő Fél légitársasága által üzemeltetett olyan 
légijárműveket, amelyek a másik Szerződő Fél területére érkezve vagy onnan kiindulva nyújtanak szolgáltatásokat, 
a  másik Szerződő Fél meghatalmazott képviselői a  fedélzetre és a  légijármű környékére kiterjedő vizsgálatnak 
vethessék alá, amelynek célja a  légijármű és a  személyzet okmányai érvényességének, valamint a  légijármű és 
berendezéseinek általános állapotának ellenőrzése (e cikkben „forgalmi előtéri ellenőrzés”), feltéve, ha ez  nem 
eredményez indokolatlan késedelmet.

 4. Amennyiben a forgalmi előtéri ellenőrzés, vagy a forgalmi előtéri ellenőrzések sorozata súlyos aggályokat kelt azzal 
kapcsolatosan, hogy:
a) a légijármű vagy a légijármű üzemeltetése nem felel meg az adott időpontban a Chicagói Egyezmény alapján 

meghatározott minimumkövetelményeknek; vagy
b) ténylegesen nem tartanak fenn és nem alkalmaznak olyan biztonsági előírásokat és követelményeket, 

amelyeket a  Chicagói Egyezmény alapján az  adott időszakban megállapítottak; az  ellenőrzést végző 
Szerződő Fél a  Chicagói Egyezmény 33.  cikkének alkalmazása tekintetében szabadon megállapíthatja, 
hogy azok a  követelmények, amelyek alapján a  légijárműre vagy a  légijármű személyzetére vonatkozó 
bizonyítványokat vagy engedélyeket kiadták vagy érvényesítették, vagy azok a  követelmények, amelyek 
alapján a  légijárművet üzemeltetik, nem felelnek meg a  Chicagói Egyezmény szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek vagy nem haladják meg azokat.

 5. Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél légitársasága által üzemeltetett légijárműhöz való hozzáférést a  jelen 
cikk 3. pontjával összhangban történő forgalmi előtéri ellenőrzés elvégzése céljára megtagadja az adott légitársaság 
képviselője, a másik Szerződő Fél szabadon következtethet arra, hogy a jelen cikk 4. pontja szerinti súlyos aggályok 
merülnek fel és levonhatja az azon pontban lévő következtetéseket.

 6. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a  jogot a  másik Szerződő Fél légitársasága vagy légitársaságai 
üzemeltetési engedélyének azonnali felfüggesztésére vagy módosítására abban az  esetben, ha az  adott 
Szerződő Fél, akár a  forgalmi előtéri ellenőrzés, sorozatos forgalmi előtéri ellenőrzések, forgalmi előtéri ellenőrzés 
megtagadása, konzultáció eredményeképpen vagy egyébként arra a következtetésre jut, hogy azonnali intézkedés 
szükséges a légitársaság biztonságos üzemelése érdekében.

 7. A Szerződő Felek által a  jelen cikk 2. vagy 6.  pontja alapján hozott intézkedést meg kell szüntetni, amint 
az intézkedésre okot adó körülmény már nem áll fenn.

 8. Amennyiben Magyarország olyan légitársaságot jelölt ki, amelynek szabályozói felügyeletét egy másik európai 
uniós tagállam látja el és gyakorolja, a jelen cikk értelmében a másik Szerződő Fél jelen cikk szerinti jogai ugyanúgy 
érvényesek a  repülésbiztonsági előírásoknak az  adott másik EU tagállam általi átvételével, gyakorlásával vagy 
fenntartásával, valamint az adott légitársaság üzemelési engedélyezésével kapcsolatban.

10. CIKK – A LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELME
 1. A Szerződő Felek a  nemzetközi jogból származó jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerősítik,  

hogy a  polgári légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére vonatkozó egymás 
iránti elkötelezettségük jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

 2. A polgári légijárművek, azok utasai és személyzete védelmének biztosítása alapvető előfeltétele a  nemzetközi 
légiforgalmi szolgáltatások üzemeltetésének, ennek érdekében a Szerződő Felek megerősítik, hogy a polgári repülés 
jogellenes beavatkozásokkal szembeni védelmének biztosítására irányulóan kölcsönös kötelezettségeik (különösen 
a  következő egyezményekben foglalt kötelezettségeik: a  Chicagói Egyezmény és mellékletei, a  légijárművek 
fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló, 1963. szeptember 14-én Tokióban aláírt 
egyezmény, a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló, 1970. december 16-án Hágában aláírt 
egyezmény, a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án  
Montrealban aláírt egyezmény, illetve a  polgári légiközlekedést szolgáló nemzetközi repülőtereken elkövetett 
erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1988. február 24-én Montrealban aláírt jegyzőkönyv)  
a jelen Megállapodás szerves részét képezik.

 3. Előírják, hogy a  területükön bejegyzett légijárművek üzembentartói, vagy azok az  üzembentartók, amelyeknek 
központi ügyvezetésének helye vagy akiknek állandó tartózkodási helye a  Szerződő Felek területén található, 
vagy Magyarország esetében az  olyan légijármű-üzembentartók, amelyeket a  területén hoztak létre az  európai 
uniós egyezmények alapján és érvényes működési engedéllyel rendelkeznek az  Európai Unió jogszabályainak 
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megfelelően, valamint a  területükön lévő repülőterek üzembentartói az  ilyen légiközlekedés-védelmi előírásokkal 
összhangban járjanak el.

 4. A Szerződő Felek kérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a  polgári légijárművek 
jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az  ilyen légijárművek, azok utasai és személyzete, 
a  repülőterek és a  léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá bármely, 
a polgári légiközlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelőzése érdekében.

 5. A Szerződő Felek továbbá megkövetelik, hogy a  területükön bejegyzett légijárművek üzembentartói vagy azok 
az  üzembentartók, amelyek központi ügyvezetésének helye vagy akiknek állandó lakhelye a  területükön van, 
valamint a területükön lévő repülőterek üzembentartói ezen, a Szerződő Felekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi 
előírásoknak megfelelően járnak el.

 6. Mindegyik Szerződő Fél beleegyezik abba, hogy az ilyen légijármű üzembentartóknak előírják, hogy a repülésvédelmi 
rendelkezéseknek megfelelően üzemeljenek és be kell tartani a  másik Szerződő Fél területéről történő felszállásra 
és másik Szerződő Fél területén való tartózkodásra vonatkozó védelmi előírásokat az  abban az  országban hatályos 
jogszabályokkal összhangban, Magyarország esetében beleértve ez európai uniós jogot is.

 7. Mindkét Szerződő Fél a  saját területén hatékony intézkedések megtételét biztosítja a  légijárművek védelme, 
valamint az  utasok, a  személyzet, azok poggyásza és kézipoggyásza, továbbá a  rakomány és a  légijárművön 
található készletek beszállás, illetve berakodás előtt történő átvizsgálása érdekében. A Szerződő Felek egyetértenek 
abban is, hogy méltányos megfontolás tárgyává teszik a másik Szerződő Fél egyes konkrét fenyegetéssel szembeni 
különleges védelmi intézkedések megtételére irányuló kérelmét.

 8. Polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ilyen veszély fennállása, vagy más, a légijármű, annak utasai, 
személyzete, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak 
veszélyének fennállása esetén a  Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a  kommunikáció elősegítésével 
és más, az  ilyen cselekmény vagy veszély lehető leggyorsabb és biztonságos megszüntetésére szolgáló megfelelő 
intézkedések megtétele révén, az  ilyen cselekményből vagy veszélyből eredő, életet veszélyeztető kockázatok 
minimalizálása mellett.

 9. Mindkét Szerződő Fél megteszi a  szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a  saját területén 
jogellenesen hatalomba kerített vagy egyéb jogellenes cselekménynek kitett légijármű a földön maradjon, hacsak 
annak felszállását az  utasok és a  személyzet életének védelmére vonatkozó minden egyebet felülíró kötelesség 
szükségessé nem teszi.

 10. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél megalapozottan véli úgy, hogy a  másik Szerződő Fél nem e  cikk 
légiközlekedés-védelmi rendelkezéseinek megfelelően járt el, e Szerződő Fél légügyi hatósága azonnali konzultációt 
kérhet a  másik Szerződő Fél légügyi hatóságától. Amennyiben az  ilyen megkeresés időpontjától számított  
tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez  jogalapot szolgáltat a  jelen Megállapodás 
4. cikk 1. pontjában foglaltak alkalmazására. Szükséghelyzetben a Szerződő Felek a 15 nap letelte előtt ideiglenes 
intézkedéseket hozhatnak a  4.  cikk 1.  pontja értelmében. E  pont alapján tett valamennyi intézkedést meg kell 
szüntetni, amint a másik Szerződő Fél teljesíti az e cikkben foglalt védelmi rendelkezéseket.

11. CIKK – HASZNÁLATI DÍJAK
 1. Mindegyik Szerződő Félnek minden tőle telhetőt meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a  másik 

Szerződő Fél kijelölt légitársaságára vonatkozóan a repülőterek és egyéb berendezések használatáért a díjszabásért 
felelős illetékes szervek által kiszabott díjak, vagy az  általuk kiszabni engedélyezett díjak igazságosak és 
méltányosak legyenek. Ezen díjaknak szilárd gazdasági elveken kell alapulniuk, és nem lehetnek magasabbak 
a bármely más légitársaság által ilyen szolgáltatásokért fizetett díjaknál.

 2. A használati díjak tekintetében egyik Szerződő Fél sem részesítheti előnyben a  saját légitársaságát vagy bármely 
más, hasonló nemzetközi légi szolgáltatást nyújtó légitársaságot, és a  másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságára 
nem szabhat ki, vagy nem engedélyezheti, hogy kiszabjanak magasabb használati díjakat a hasonló nemzetközi légi 
szolgáltatásokat nyújtó, hasonló légijárművet és hasonló berendezéseket és szolgáltatásokat használó, saját kijelölt 
légitársaságára kiszabott használati díjaknál.

 3. Mindegyik Szerződő Fél ösztönzi a  díjszabásért felelős illetékes hatóságok, valamint a  szolgáltatásokat és 
berendezéseket használó kijelölt légitársaságok közötti konzultációkat. Ezen felhasználókat észszerű határidőn belül 
értesíteni kell a használati díjak módosítására irányuló valamennyi javaslatról a vonatkozó kiegészítő információkkal 
és adatokkal együtt annak érdekében, hogy a díjak bevezetése vagy módosítása előtt álláspontjukat ismertethessék.
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12. CIKK – KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK
 1.  Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai jogosultak a  másik Szerződő Fél területén képviseleteket létesíteni 

a  légiközlekedés támogatása és a  légiközlekedési dokumentumok, valamint olyan kiegészítő termékek és 
szolgáltatások értékesítése céljára, melyekre a légiközlekedés lebonyolításához szükségük van.

 2.  Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai a  másik Szerződő Fél területére bevihetik, és ott foglalkoztathatják 
a  saját irányító, kereskedelmi, üzemeltetési, értékesítési, műszaki és egyéb személyzetüket és képviselőiket, 
amelyekre a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban szükségük van.

 3. A kijelölt légitársaság választása szerint a  jelen cikk 2.  pontjában említett képviselői és személyzeti szükségletek 
bármilyen nemzetiségű saját személyzettel, vagy a  másik Szerződő Fél területén működő bármely olyan 
légitársaság, szervezet vagy vállalat szolgáltatásainak igénybevételével elláthatók, amelyek jogosultak a  másik 
Szerződő Fél területén ilyen szolgáltatások nyújtására.

 4.  Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai jogosultak közvetlenül vagy saját belátásuk szerint ügynökökön 
keresztül légiközlekedési szolgáltatást, illetve annak kiegészítő termékeit és szolgáltatásait a  másik Szerződő Fél 
területén értékesíteni. Ennek érdekében a  kijelölt légitársaságok jogosultak saját szállítási okmányaikat használni. 
A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai jogosultak értékesíteni, illetve bármely személy jogosult megvásárolni ezen 
légiközlekedési szolgáltatásokat, annak kiegészítő termékekeit és szolgáltatásait helyi pénznemben, vagy bármely 
más szabadon átváltható pénznemben.

 5. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai jogosultak a  másik Szerződő Fél területén felmerülő helyi kiadásokat 
helyi pénznemben vagy – feltéve, hogy ez  összhangban áll a  hatályos rendelkezésekkel – bármely szabadon 
átváltható pénznemben megfizetni.

 6. A fent említett valamennyi tevékenységet a másik Szerződő Fél területén alkalmazandó hatályos jogszabályokkal és 
rendelkezésekkel összhangban kell végezni.

13. CIKK – PÉNZESZKÖZÖK ÁTUTALÁSA
 1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a  másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai számára azt a  jogot, hogy szabadon 

átutalják a légiközlekedési szolgáltatások, valamint az egyéb kiegészítő termékek és szolgáltatások értékesítésével, 
kapcsolatban a másik Fél területén szerzett, kiadásokat meghaladó többletbevételeiket, valamint az ilyen bevételek 
után keletkezett kereskedelmi kamatokat (beleértve az átutalásra váró betéteken keletkezett kamatokat). Az  ilyen 
átutalás bármilyen konvertibilis pénznemben történhet azon Szerződő Fél devizajogszabályainak megfelelően, 
amelynek területén a bevétel keletkezett. Az átutalást a hivatalos árfolyam alapján kell elvégezni, vagy ahol nincs 
hivatalos árfolyam, az  ilyen átutalást a  folyó kifizetésekre vonatkozó érvényes devizapiaci árfolyam alapján kell 
elvégezni.

 2. Abban az  esetben, ha a  Szerződő Felek között a  pénzeszközök átutalását külön megállapodás szabályozza, úgy 
annak a rendelkezései az irányadók.

14. CIKK – MENETRENDEK
Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságainak a szolgáltatások megjelölt útvonalakon történő bevezetése előtt 
legkésőbb harminc nappal be kell nyújtaniuk jóváhagyásra a  vonatkozó járatmenetrendeket a  másik Szerződő 
Fél légügyi hatóságához. Ez vonatkozik a későbbi módosításokra is. Különleges esetekben ez az időkeret az adott 
légügyi hatóság jóváhagyásától függően csökkenthető.

15. CIKK – VITELDÍJAK
 1. Mindegyik Szerződő Félnek biztosítania kell azt, hogy a  légi szolgáltatásokra vonatkozó viteldíjakat mindegyik 

kijelölt légitársaság a  piacon jelen lévő kereskedelmi megfontolásokra alapozva alakítsa ki. Egyik Szerződő Fél 
sem követelheti meg légitársaságaiktól, hogy más légitársaságokkal a  jelen Megállapodásban meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó díjakról vagy erre való javaslatukról konzultációt folytassanak.

 2. Egyik Szerződő Fél sem engedheti, hogy légitársaságaik olyan viteldíjakat szabjanak ki, vagy javasoljanak kiszabásra, 
amelyek
a) a piaci erőfölénnyel való visszaélés következtében túlzott mértékűek, vagy
b) alkalmazása olyan versenyellenes magatartásnak minősül, melynek valószínűsíthetően vagy kifejezetten 

az  a  célja, hogy megakadályozza, korlátozza vagy torzítsa a  versenyt, vagy kizárjon egy versenytársat 
az útvonalról.

 3. Mindkét Szerződő Fél előírhatja, hogy a  másik Szerződő Fél kijelölt légitársasága az  általa javasolt, a  területéről 
induló, vagy a területére érkező légi szolgáltatások viteldíjait bejelentse, vagy azokról értesítést nyújtson be. Az ilyen 
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bejelentés vagy értesítés megtétele a viteldíj bevezetésének tervezett időpontja előtt legfeljebb harminc (30) nappal 
várható el. Egyedi esetekben ez a határidő rövidíthető.

 4.  Mindkét Szerződő Félnek jogában áll elfogadni vagy elutasítani a  saját területükről induló, a  két Szerződő Fél 
területe közötti légi szolgáltatásoknak a csak oda-, vagy oda-vissza útra szóló viteldíjait.

 5.  Amennyiben bármelyik Szerződő Fél úgy véli, hogy a  területén a  légi szolgáltatásért felszámított viteldíj a  fenti 
2.  pont valamely kategóriái közé esik, akkor az  adott Szerződő Fél elégedetlenségről szóló értesítést nyújthat be 
a másik Szerződő Félnek a viteldíj bejelentésétől, vagy az arról szóló értesítéstől számított tizenöt (15) napon belül, 
vagy igénybe veheti az alábbi, 6. pontban rögzített konzultációs eljárásokat.

 6. Bármelyik Szerződő Fél kérhet konzultációt bármelyik Szerződő Fél légitársaságának a  jelen Megállapodás 
alapján létrejött szolgáltatások viteldíjaihoz kapcsolódóan, ideértve azokat, amelyeknél az  említett viteldíj 
tárgyát képezte egy egyet nem értésről vagy elégedetlenségről szóló értesítésnek. Ezeket a  konzultációkat 
a  kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül meg kell tartani. A  Szerződő Feleknek 
együtt kell működniük abban, hogy a  probléma észszerű rendezéséhez a  szükséges információkat biztosítsák.  
Ha a Szerződő Felek megállapodásra jutnak, a Szerződő Feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy 
a  megállapodás hatályba lépjen. Amennyiben nem születik megállapodás, annak a  Szerződő Félnek a  döntése 
az irányadó, ahonnan a légi szolgáltatás származik.

 7. A jelen cikk rendelkezései szerint megállapított viteldíj addig marad hatályban, míg az érintett légitársaság(ok) azt 
vissza nem vonják, vagy amíg egy másik viteldíj alkalmazását jóvá nem hagyják.

16. CIKK – INFORMÁCIÓCSERE
 1. Bármelyik Szerződő Fél légügyi hatóságának kezdeményezésére a  légügyi hatóságok a  lehető leghamarabb 

információcserét folytatnak az  általuk kijelölt légitársaságoknak nyújtott aktuális engedélyeket illetően 
a  másik Szerződő Fél területére, területéről vagy területén keresztül üzemeltetett légi járatokra vonatkozóan.  
Ennek tartalmaznia kell a  javasolt útvonalakon üzemeltetett légi járatok aktuális bizonyítványainak és 
engedélyeinek másolatát a vonatkozó kiegészítésekkel és mentességekkel együtt.

 2. Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai kötelesek egymás kérésére átadni a  másik Szerződő Fél területéről vagy 
területére irányuló forgalomról készített időszakos vagy egyéb kimutatásokat és statisztikákat, amennyiben 
ez indokoltan elvárható.

17. CIKK – KONZULTÁCIÓ
 1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai kötelesek a  szoros együttműködés keretében rendszeres konzultációt 

folytatni a  jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása és megfelelő betartása biztosításának céljából, 
illetve bármelyik Szerződő Fél bármikor kérhet konzultációt a  jelen Megállapodás végrehajtásáról, értelmezéséről, 
alkalmazásáról vagy módosításáról.

 2.  Az  ilyen megbeszélés vagy levelezés útján megvalósuló konzultációt a  kérelem beérkezésétől számított  
hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni, kivéve a  jelen Megállapodás 4., 9., 10. és 15.  cikkeinek rendelkezéseit, 
illetve, ha erről a Szerződő Felek együttesen másként állapodnak meg.

18. CIKK – VITÁK RENDEZÉSE
 1. A Szerződő Felek között a  jelen Megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely vitás kérdés 

esetén a Felek kötelesek elsőként a tárgyalás útján történő rendezést megkísérelni.
 2. Amennyiben a  Szerződő Felek nem képesek a  vitás kérdést tárgyalás útján rendezni, megegyezhetnek abban, 

hogy a  vitát döntéshozatalra egy másik személy vagy testület elé terjesztik; ha nincs ilyen megegyezés, 
a  kérelmet bármelyik Szerződő Fél kérésére három (3) tagú választott bíróból álló bíróság elé terjesztik, amelyből  
1-1 (egy-egy) főt a  Szerződő Feleknek kell jelölniük, a  harmadik főt pedig az  előbbi két (2) jelölt együttesen jelöli 
ki. Mindkét Szerződő Fél köteles egy választott bírát a kérelem diplomáciai úton történő kézhezvételétől számított 
hatvan (60) napon belül kijelölni, míg a  harmadik bírát a  meghatározott határidőn belül kell jelölni. Amennyiben 
a  harmadik bírát az  említett határidőn belül nem sikerül kinevezni, úgy a  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
Tanácsának elnöke nevez ki bármely Szerződő Fél kérésére bírát vagy bírákat az  adott helyzettől függően. Ilyen 
esetekben a harmadik bírónak valamely harmadik ország állampolgárának kell lennie, és ugyanezen személy tölti be 
a választottbíróság elnöki szerepét is.

 3. A választottbíróság joghatóságának kereteit a  jelen Megállapodással összhangban, valamint eljárásrendjét saját 
maga határozza meg.
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 4. A választottbíróság jelen cikk 2.  pontja alapján meghozott döntése a  vitában érintett Szerződő Felekre kötelező 
érvényű. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a  döntést nem tartja be, az  jogalapot ad a  másik Szerződő Fél 
számára a jelen Megállapodás 4. cikkének alkalmazására.

 5. A Szerződő Felek saját bíráik költségeit viselik. A  választottbíróság valamennyi egyéb költsége egyenlő arányban 
kerül elosztásra, beleértve a harmadik bírával kapcsolatos költségeket és illetményeket is.

19. CIKK – A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
 1. A jelen cikk 2.  pontja kivételével amennyiben bármely Szerződő Fél szükségesnek tartja a  jelen Megállapodás 

rendelkezéseinek módosítását, arról a  17.  cikk rendelkezései szerint kell megállapodni. Az  ilyen módosítások 
a Szerződő Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött, azon későbbi értesítés kézhezvételét követő 
harminc (30) nappal lépnek hatályba, amely megerősíti, hogy az alkotmányos követelmények teljesültek.

 2. A jelen Megállapodás Függelékének módosításához a  Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen 
megállapodása szükséges. Bármely módosításnak a 22. cikk szerint kell hatályba lépnie.

 3. Amennyiben mindkét Szerződő Felet érintő többoldalú légiközlekedési szerződés lép érvénybe, a  jelen 
Megállapodás és Függelékének vonatkozó rendelkezései azt követően nem alkalmazandók.

20. CIKK – NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A jelen Megállapodást és annak bármilyen módosítását, a  Függelék módosításának kivételével, a  Szerződő Felek 
nyilvántartásba vétel céljából benyújtják a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek.

21. CIKK – FELMONDÁS
 1. Bármelyik Szerződő Fél bármikor értesítheti a  másik Szerződő Felet diplomáciai úton felmondási szándékáról. 

Ezt az  értesítést egyidejűleg el kell juttatni a  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is. Ilyen esetben a  jelen 
Megállapodás megszűnik a tájékoztatás másik Szerződő Fél által történő kézhezvételét követő tizenkét (12) hónap 
múlva, kivéve, ha a fenti időszakon belül a jelen Megállapodás megszűntetésére vonatkozó értesítés megegyezéssel 
visszavonásra kerül.

 2. Amennyiben a  másik Szerződő Fél a  felmondásról szóló értesítés kézhezvételét nem ismeri el, úgy kell tekinteni, 
mintha az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvételt követő tizennégy (14) nappal kapta 
volna meg.

22. CIKK – HATÁLYBA LÉPÉS
A jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött, azon későbbi értesítés 
kézhezvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba, amely megerősíti, hogy az alkotmányos követelmények 
teljesültek.

A FENTIEK HITELÉÜL, a  Kormányaik által felhatalmazott alulírottak aláírták a  jelen Megállapodást, amely két 
példányban készült magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles, melyből a  Szerződő Felek 
minden nyelven rendelkeznek hiteles példánnyal. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Rijádban a  2020.  év október hó 21. napján, ami megfelel a  hidzsra szerinti 1442.  év Rabi Al-Awwal hó  
4. napjának.

1. FÜGGELÉK

ÚTVONALTERV

I. Magyarország Kormányának kijelölt légitársaságai által üzemeltethető útvonalak:

KIINDULÁSI PONT KÖZBENSŐ PONTOK CÉLPONT FELEK TERÜLETÉN TÚLI PONTOK

Bármely pont 
Magyarországon

Bármely pont
Bármely pont  

a Szaúd-Arábiai Királyságban
Bármely pont
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II. A Szaúd-Arábiai Királyság Kormányának kijelölt légitársaságai által üzemeltethető útvonalak:

KIINDULÁSI PONT KÖZBENSŐ PONTOK CÉLPONT FELEK TERÜLETÉN TÚLI PONTOK

Bármely pont  
a Szaúd-Arábiai 

Királyságban 
Bármely pont

Bármely pont 
Magyarországon

Bármely pont

MEGJEGYZÉSEK:
1) A Szerződő Felek kijelölt légitársasága(i) járatai(k) által bármely közbenső vagy túli pontot kihagyható 

az  üzemelés során, feltéve, hogy az  adott útvonalon a  menetrend szerinti légijárat kezdő vagy végpontja 
a légitársaságot kijelölő Szerződő Fél területén van.

2) Bármelyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai a  Légügyi Hatóságok közötti megállapodás függvényében 
kiszolgálhatnak közbenső vagy túli pontokat anélkül, hogy az ötödik forgalmi jogot gyakorolnák ezen pontok 
és a másik Szerződő Fél területe között.

3) Az ötödik forgalmi jog meghatározott közbenső és/vagy túli pontokon történő gyakorlása a  két légügyi 
hatóság közötti megállapodás és jóváhagyás függvénye.

2. melléklet a 2020. évi CXXVI. törvényhez

Air Services Agreement
between the Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

Index to the Articles
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ARTICLE 18  – Settlement of Disputes
ARTICLE 19  – Amendment of the Agreement
ARTICLE 20  – Registration
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PREAMBLE

The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

(hereinafter referred to as “Contracting Parties”),

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day 
of December, 1944;

Desiring to promote international air services between their respective territories;

Acknowledging the importance of air transport as a means of fostering economic cooperation and trade relations as 
well as people-to-people contact and friendship between them;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air services and reaffirming their grave 
concern about acts or threats against the security of aircraft which jeopardise the safety of persons or property, 
adversely affect the operation of air services, and undermine public confidence in the safety of civil aviation, and

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating civil air services between their 
respective territories,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1 – DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) “Aeronautical Authorities” means in the case of the Government of Hungary the Director General of Civil 

Aviation and in the case of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia the General Authority of Civil 
Aviation or in either case any person or body authorised to perform any function to which this Agreement 
relates;

b) “Agreement” means this Agreement, its Annex(es) and any amendments thereto;
c) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh 

day of December 1944;
d) “Designated Airline” means an airline which has been designated and authorised in accordance with  

Article 3 of this Agreement;
e) “Territory” in relation to a State means land areas (mainland and islands), internal waters and territorial waters 

adjacent thereto and the airspace above them under the sovereignty of that State;
f ) “Air service”, “international air service”, “airline” and “stop for non-traffic purposes” have the meanings 

respectively assigned to them in Article 96 of the Chicago Convention;
g) “User charges” means a charge made to airlines by the competent authorities permitted by them to be made 

for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and 
facilities, for aircraft, their crew, passengers and cargo;

h) “Tariff” means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions 
under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but 
excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

i) References in this Agreement to nationals of Hungary shall, with the exception of Article 8 paragraph (2),  
be understood as referring to nationals of European Union Member States;

j) References in this Agreement to airlines of Hungary shall be understood as referring to airlines designated  
by Hungary;

k) References in this Agreement to the “EU Treaties” shall be understood as referring to the Treaty on European 
Union and the Treaty on the functioning of the European Union.

ARTICLE 2 – GRANT OF RIGHTS
 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the conduct 

of scheduled international air services on the routes specified in Annex I. to this Agreement by the Designated 
Airlines of the other Contracting Party.
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 2. Subject to the provisions of this Agreement, the Designated Airlines of each Contracting Party shall enjoy the 
following rights:
a) to fly across the Territory of the other Contracting Party without landing;
b) to make stops in the Territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes;
c) to make stops in the Territory of the other Contracting Party for the purpose of taking on board and 

discharging passengers, baggage and cargo, including mail.
 3. The airlines of each Contracting Party other than those designated under Article 3 of this Agreement shall also enjoy 

the rights specified in subparagraphs a) and b) of paragraph 2 of this Article.
 4. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the Designated Airlines of a Contracting Party 

the privilege of taking on board, in the Territory of the other Contracting Party, passengers, baggage and cargo 
including mail destined for another point in the Territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 3 – DESIGNATION AND AUTHORISATION
 1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airline(s) for the purpose of operating the 

agreed services on the routes specified in the Route Schedule specified in the Annex I. to this Agreement, and to 
withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing through diplomatic channels.

 2. On receipt of a  designation by a  Contracting Party, the other Contracting Party shall grant the appropriate 
authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided that:
a) In the case of an airline designated by Hungary:

i. it is established in the Territory of Hungary under the EU Treaties and has a valid Operating Licence 
in accordance with European Union law; and

ii. effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Union 
Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate and the relevant aeronautical 
authority is clearly identified in the designation; and

iii. the airline is owned, directly or through majority ownership, and is effectively controlled by  
EU Member States or member states of the European Free Trade Association and/or by nationals of 
such states.

b) In the case of an airline designated by the Kingdom of Saudi Arabia:
i. it is established in the Territory of the Kingdom of Saudi Arabia and is licensed in accordance with 

the applicable law of the Kingdom of Saudi Arabia; and
ii. effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the relevant aeronautical 

authority of the Kingdom of Saudi Arabia.

ARTICLE 4 – REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORISATION
 1. Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of  

an airline designated by the other Contracting Party where:
a) In the case of an airline designated by Hungary:

i. it is not established in the Territory of Hungary under the EU Treaties or does not have a  valid 
Operating Licence in accordance with European Union law; or

ii. effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European 
Union Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate or the relevant aeronautical 
authority is not clearly identified in the designation; or

iii. the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by  
EU Member States or the European Free Trade Association and/or by nationals of such states.

b) In the case of an airline designated by the Kingdom of Saudi Arabia:
i. the airline is not established in the Territory of the Kingdom of Saudi Arabia or is not licensed in 

accordance with the applicable law of the Kingdom of Saudi Arabia; or
ii. the relevant aeronautical authority of the Kingdom of Saudi Arabia does not have or does not 

maintain effective regulatory control of the designated airline(s).
In exercising its right under this paragraph the Kingdom of Saudi Arabia shall not discriminate between EU airlines 
on the grounds of nationality.

 2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this 
Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after 
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consultation with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party, as provided for in Article 17 of this 
Agreement.

 3. In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the other Contracting Party under 
Article 18 shall not be prejudiced.

ARTICLE 5 – FAIR COMPETITION
 1. Each Contracting Party shall allow fair and equal opportunity for the designated airline(s) of both Contracting 

Parties to operate the agreed services on the specified routes.
 2. The Contracting Parties shall inform each other about their competition laws or changes thereto, and any particular 

objectives thereof, which could affect the operation of air transport services under this Agreement and shall identify 
the authorities responsible for their implementation.

 3. The Contracting Parties shall to the extent permitted under their own laws and regulations, assist each other’s 
airlines by providing guidance as to the compatibility of any proposed airline practice with their competition laws.

 4. Each Contracting Party shall allow each designated airline to freely determine the frequency and capacity of the 
international air transport it offers. Consistent with this right, neither Contracting Party shall unilaterally limit the 
volume of traffic, frequency or regularity of service, or the aircraft type or types operated by the designated airlines 
of the other Contracting Party.

 5. Neither Contracting Party shall impose on the other Contracting Party’s designated airlines a  first-refusal 
requirement, uplift ratio, no-objection fee, or any other requirement or fees with respect to capacity, frequency or 
traffic that would be inconsistent with the purposes of this Agreement.

 6. In operating the agreed services, each Contracting Party and its designated airline(s) shall take into account the 
interests of the other Contracting Party and its designated airline(s) so as not to affect unduly the services which the 
latter provides on the whole, or part of the same routes.

 7. Neither Contracting Party shall allow its designated airline or airlines, either in conjunction with any other airline or 
airlines or separately, to abuse market power in a competitor or excluding a competitor from a route.

 8. If the Aeronautical Authorities of one Contracting Party believes that its designated airline(s) are being 
subjected to discrimination or unfair practice which would adversely affect or is adversely affecting the fair and 
equal opportunity of the airline(s) of the first Contracting Party to compete in providing the international air 
transportation governed by this Agreement, they may request consultations in accordance with Article 17 and 
notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later 
than fifteen (15) days after receipt of the request.

 9. If the Contracting Parties fail to reach a resolution of the problem through consultations, either Contracting Party 
may invoke the dispute resolution mechanism under Article 18 to resolve the dispute.

ARTICLE 6 – CUSTOMS DUTIES AND OTHER CHARGES
 1. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, and to the fullest extent possible under its relevant 

applicable law exempt the designated airline of the other Contracting Party from import restrictions, custom duties, 
excise taxes, inspection fees and all other national and/or local duties and charges on aircraft as well as their regular 
equipment, fuel, lubricants, maintenance equipment, aircraft tools, consumable technical supplies, spare parts 
including engines, aircraft stores including but not limited to such items as food, beverages, tobacco and other 
products for sale to or use by passengers during flight and other items intended for or used solely in connection 
with the operation or servicing of aircraft used by such Designated Airline operating the Agreed Services,  
as well as printed ticket stock, airway bills, any printed material which bears the insignia of the Designated Airline 
printed thereon and usual publicity and promotional materials distributed free of charge by such Designated Airline.

 2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this Article which are:
a) introduced into the Territory of one Contracting Party by or on behalf of a  Designated Airline of the other 

Contracting Party;
b) retained on board the aircraft of a  Designated Airline of one Contracting Party upon arriving in and until 

leaving the Territory of the other Contracting Party and/or consumed during flight over that Territory;
c) taken on board the aircraft of a  Designated Airline of one Contracting Party in the Territory of the other 

Contracting Party and intended for use in operating the Agreed Services; whether or not such items are used 
or consumed wholly or partly within the Territory of the Contracting Party granting the exemption, provided 
such items are not alienated in the Territory of the said Contracting Party.



8902 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 268. szám 

 3. The regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and stores normally retained on board the aircraft 
used by the Designated Airline of either Contracting Party may be unloaded in the Territory of the other Contracting 
Party only with the approval of the customs authorities of that other Contracting Party. In such case, such 
equipment and items shall enjoy the exemptions provided for by paragraph (1) of this Article provided that they 
may be required to be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported 
or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

 4. The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where the Designated Airlines of 
either Contracting Party have entered into arrangements with another airline(s), for the loan or transfer in the 
Territory of the other Contracting Party, of the regular equipment and the other items referred to in paragraph (1) of 
this Article, provided that other airline enjoys the same exemption(s) from that other Contracting Party.

 5. Nothing in this Agreement shall prevent Hungary from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, 
fees or charges on fuel supplied in its Territory for use in an aircraft of a Designated Airline of the Kingdom of Saudi 
Arabia that operates between a point in the Territory of Hungary and another point in the Territory of Hungary or in 
the Territory of another European Union Member State.

 6. In the event that there exists an applicable special agreement between the Contracting Parties for the avoidance of 
double taxation such agreement shall prevail.

ARTICLE 7 – APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS
 1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, sojourn in, or departure 

from its Territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such 
aircraft while within its Territory, shall be applied to aircraft operated by the airlines of the other Contracting Party 
without distinction as to nationality as they are applied to its own and shall be complied with by such aircraft upon 
entry into, departure from and while within the Territory of that Contracting Party.

 2. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party as to the admission to, sojourn in, or departure 
from its Territory of passengers, baggage, crew and cargo, transported on board the aircraft, such as regulations 
relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs, currency, health, quarantine and 
sanitary measures or in the case of mail, postal laws and regulations shall be complied with by or on behalf of such 
passengers, baggage, crew and cargo upon entry into, departure from and while within the Territory of the first 
Contracting Party.

 3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own or any other airlines over the Designated Airlines of 
the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.

ARTICLE 8 – CERTIFICATES OF AIRWORTHINESS AND COMPETENCY
 1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws 

and regulations of one Contracting Party, including, in the case of Hungary, European Union laws and regulations, 
and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the Agreed 
Services, provided that such certificates or licences were issued or validated, equal to or above the minimum 
standards established under the Chicago Convention.

 2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise the validity of the certificates of 
competency and the licences granted to its own nationals by the other Contracting Party for the purpose of 
overflying or landing in its own Territory.

 3. If the privileges or conditions of the licenses or certificates issued or rendered valid by one Contracting Party permit 
a difference from the standards established under the Chicago Convention, whether or not such difference has been 
filed with the International Civil Aviation Organization, the Aeronautical Authority of the other Contracting Party 
may, without prejudice to the rights of the first Contracting Party under Article 9 paragraph (2) of this Agreement, 
request consultations with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party in accordance with Article 17  
of this Agreement, with a  view to satisfying itself that the practice in question is acceptable. Failure to reach 
satisfactory agreement shall constitute grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

ARTICLE 9 – AVIATION SAFETY
 1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards in any area relating to 

flight crew, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place 
within thirty (30) days of that request.
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 2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively 
maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards 
established at that time pursuant to the Chicago Convention, the first Contracting Party shall notify the other 
Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, 
and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party 
to take appropriate action within fifteen (15) days or a  longer period as may be agreed, shall be grounds for the 
application of Article 4 of this Agreement.

 3. It is agreed that any aircraft operated by an airline of one Contracting Party on services to or from the Territory of 
the other Contracting Party may, while within the Territory of the other Contracting Party, be made the subject of 
an examination by the authorised representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft 
to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft 
and its equipment (in this Article called “ramp inspection”), provided this does not lead to unreasonable delay.

 4. If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:
a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards 

established at that time pursuant to the Chicago Convention; or
b) serious concerns that there is a  lack of effective maintenance and administration of safety standards 

established at that time pursuant to the Chicago Convention; the Contracting Party carrying out the 
inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Chicago Convention, be free to conclude that the 
requirements under which the certificate or licenses in respect of that aircraft or in respect of the crew of that 
aircraft had been issued or rendered valid or that the requirements under which that aircraft is operated are 
not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention.

 5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by an airline of 
one Contracting Party in accordance with paragraph (3) of this Article is denied by a representative of that airline, 
the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph (4) of this 
Article arise and draw the conclusions referred to in that paragraph.

 6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorisation of an airline or airlines of 
the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of 
a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, 
that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

 7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs (2) or (6) of this Article shall be discontinued 
once the basis for taking that action ceases to exist.

 8. Where Hungary has designated an airline whose regulatory control is exercised and maintained by another 
European Union Member State, the rights of the other Contracting Party under this Article shall apply equally in 
respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other European Union Member State 
and in respect of the operating authorisation of that airline.

ARTICLE 10 – AVIATION SECURITY
 1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their 

obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an 
integral part of this Agreement.

 2. The assurance of safety for civil aircraft, their passengers and crew being a  fundamental pre-condition for the 
operation of international air services, the Contracting Parties reaffirm that their obligations to each other to provide 
for the security of civil aviation against acts of unlawful interference (and in particular their obligations under the 
Chicago Convention and its Annexes, the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 
signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of 
Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988) form an integral 
part of this Agreement.

 3. They shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place 
of business or permanent residence in the Territory of the Contracting Parties or, in the case of Hungary operators of 
aircraft which are established in its Territory under the EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance 
with the law of the European Union, and the operators of airports in their Territory act in conformity with such 
aviation security provisions.
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 4. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful 
seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports 
and air navigation facilities and any other relevant threat to the security of civil aviation.

 5. In addition, the Contracting Parties shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft 
who have their principal place of business or permanent residence in their Territory and the operators of airports in 
their Territory act in conformity with such aviation security provisions as are applicable to the Contracting Parties.

 6. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while 
within the Territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in 
that country, including, in the case of Hungary, European Union law.

 7. Each Contracting Party shall ensure that measures are effectively applied within its Territory to protect the aircraft 
and to security screen their passengers, crew and carry-on items and to carry out appropriate security checks on 
baggage, cargo and aircraft stores prior to boarding or loading. Each Contracting Party also agrees to give positive 
consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet 
a particular threat.

 8. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the 
safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties 
shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate such 
incident or threat as rapidly as possible commensurate with minimum risk to life from such incident or threat.

 9. Each Contracting Party shall take such measures as it may find practicable to ensure that an aircraft of the other 
Contracting Party subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which is on the 
ground in its Territory is detained thereon unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect the 
lives of its passengers and crew.

 10. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from 
the provisions of this Article, the Aeronautical Authority of the first Contracting Party may request immediate 
consultations with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party. Failure to reach a  satisfactory 
agreement within fifteen (15) days from the date of such request shall constitute grounds for the application of 
paragraph (1) of Article 4 of this Agreement. When required by an emergency, a Contracting Party may take interim 
action under paragraph (1) of Article 4 prior to the expiry of fifteen (15) days. Any action taken in accordance with 
this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the security provisions of 
this Article.

ARTICLE 11 – USER CHARGES
 1. Each Contracting Party shall use its best efforts to ensure that the user charges imposed or permitted to be imposed 

by its competent charging bodies on the Designated Airlines of the other Contracting Party for the use of airports 
and other aviation facilities are just and reasonable. These charges shall be based on sound economic principles and 
shall not be higher than those paid by any other airlines for such services.

 2. Neither Contracting Party shall give preference, with respect to user charges, to its own or to any other airlines 
engaged in similar international air services and shall not impose or permit to be imposed on the Designated 
Airlines of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own Designated Airlines 
operating similar international air services using similar aircraft and associated facilities and services.

 3. Each Contracting Party shall encourage consultations between its competent charging bodies and the Designated 
Airlines using the services and facilities. Reasonable notice shall be given whenever possible to such users of any 
proposal for changes in user charges together with relevant supporting information and data, to enable them  
to express their views before the charges are introduced or revised.

ARTICLE 12 – COMMERCIAL ACTIVITIES
 1. The Designated Airlines of each Contracting Party shall have the right to establish in the Territory of the other 

Contracting Party offices for the purpose of promotion of air transport and sale of transport documents as well as 
for other ancillary products and facilities required for the provision of air transport.

 2. The Designated Airlines of each Contracting Party shall be entitled to bring into and maintain in the Territory of 
the other Contracting Party those of their own managerial, commercial, operational, sales, technical and other 
personnel and representatives as it may require in connection with the provision of air transport.

 3. Such representatives and staff requirements mentioned in paragraph 2 of this Article may, at the option of the 
Designated Airline be satisfied by its own personnel of any nationality or by using the services of any other airline, 
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organisation or company operating in the Territory of the other Contracting Party and authorised to perform such 
services in the Territory of such other Contracting Party.

 4. The Designated Airlines of each Contracting Party shall either directly and at their discretion through agents 
have the right to engage in the sale of air transport and its ancillary products and facilities in the Territory of the 
other Contracting Party. For this purpose the Designated Airlines shall have the right to use their own transport 
documents. The Designated Airline of each Contracting Party shall have the right to sell and any person shall be free 
to purchase such transport and its ancillary products and facilities in local currency or any other freely convertible 
currency.

 5. The Designated Airlines of one Contracting Party shall have the right to pay for local expenses in the territory of the 
other Contracting Party in local currency or provided that this is in accordance with regulations in force, in freely 
convertible currencies.

 6. All the above activities shall be carried out in accordance with the applicable laws and regulations in force in the 
Territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 13 – TRANSFER OF FUNDS
 1. Each Contracting Party grants to the Designated Airlines of the other Contracting Party the right to transfer freely 

the excess of receipts over expenditure earned by such airlines in its Territory in connection with the sale of air 
transport, sale of other ancillary products and services as well as commercial interest earned on such revenues 
(including interest earned on deposits awaiting transfer). Such transfers shall be effected in any convertible currency 
in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the Territory of which the revenue 
accrued. Such transfer shall be effected on the basis of official exchange rates or where there is no official exchange 
rate, such transfers shall be effected on the basis of the prevailing foreign exchange market rates for current 
payments.

 2. In the event that there is a  special agreement ruling the transfer of funds between the two Contracting Parties,  
such agreement shall prevail.

ARTICLE 14 – TIMETABLES
The Designated Airlines of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the 
other Contracting Party not later than thirty days prior to the introduction of services on the specified routes the 
flight timetables. This shall, likewise, apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject 
to the approval of the said Authorities.

ARTICLE 15 – TARIFFS
 1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon 

commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other 
airlines about the tariffs they charge or propose to charge for services covered by this Agreement.

 2. Neither Contracting Party shall allow tariffs to be charged or proposed to be charged by the airline(s) of both 
Contracting Parties which:
a) are excessive due to the abuse of market power; or
b) whose application constitutes anti-competitive behaviour which has or is likely to have or is explicitly 

intended to have the effect of preventing, restricting or distorting competition or excluding a  competitor 
from the route.

 3. Each Contracting Party may require notification or filing of tariffs proposed by the designated airline(s) of the other 
Contracting Party for carriage to or from its territory. Such notification or filing may be required not more than thirty 
30 days before the proposed date of introduction. In special cases, this period may be reduced.

 4. Each Contracting Party shall have the right to approve or disapprove tariffs for one-way or round-trip carriage 
between the territories of the two Contracting Parties which commences in its own territory.

 5. Where either Contracting Party believes that a tariff for carriage to its territory falls within the categories described 
in Paragraph 2 above, such Contracting Party shall give notice of dissatisfaction to the other Contracting Party 
within fifteen 15 days of the date of notification or filing of the tariff, and may avail itself of the consultation 
procedures set out in Paragraph 6 below.

 6. Each Contracting Party may request consultation regarding any tariff of an airline of either Contracting Party 
for services covered by this Agreement, including where the tariff concerned has been subject to a  notice of 
disapproval or dissatisfaction. Such consultations shall be held not later than thirty 30 days after receipt of the 
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request. The Contracting Parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of 
the issues. If the Contracting Parties reach agreement, each Contracting Party shall use its best efforts to put that 
agreement into effect. If no agreement is reached, the decision of the Contracting Party in whose territory the 
carriage originates shall prevail.

 7. A tariff established in accordance with the provisions of this clause shall remain in force, unless withdrawn by the 
airline(s) concerned or until a new tariff has been approved.

ARTICLE 16 – EXCHANGE OF INFORMATION
 1. At the request of either Aeronautical Authority, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall 

exchange information as promptly as possible concerning the current authorisations extended to their respective 
Designated Airlines to render service to, through and from the Territory of the other Contracting Party. This shall 
include copies of current certificates and authorisations for services on proposed routes, together with amendments 
or exemption orders.

 2. The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the 
other Contracting Party, at their request, such periodic or other statements of statistics of traffic uplifted from  
and discharged in the Territory of that other Contracting Party as may be reasonably required.

ARTICLE 17 – CONSULTATION
 1. In a  spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other 

from time to time with a view to ensuring the implementation of and satisfactory compliance with, the provisions 
of this Agreement and either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, 
interpretation, application or amendment of this Agreement.

 2. Except as provided in Articles 4, 9, 10 and 15 such consultations which may be through discussion  
or correspondence, shall begin within a  period of sixty (60) days of the date of receipt of such a  request, unless 
otherwise agreed by both Contracting Parties.

ARTICLE 18 – SETTLEMENT OF DISPUTES
 1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, 

the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
 2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision 

of some person or body, if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party  
be submitted for decision to a  tribunal of three (3) arbitrators, one (1) to be nominated by each Contracting 
Party and the third to be appointed by the two (2) so nominated: Each of the Contracting Parties shall nominate 
an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other 
of a  notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a  tribunal, and the third 
arbitrator shall be appointed within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period 
specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either 
Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such cases the third arbitrator shall be 
a national of a third state and shall act as President of the arbitral tribunal.

 3. The arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall 
establish its own procedure.

 4. The Contracting Parties shall comply with any decisions given under paragraph (2) of this Article. If either 
Contracting Party fails to comply with such decision, the other Contracting Party shall have grounds for the 
application of Article 4 of this Agreement.

 5. The expenses of the national arbitrators shall be borne by the respective Contracting Parties. All other expenses of 
the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the third arbitrator shall be shared equally.

ARTICLE 19 – AMENDMENT OF THE AGREEMENT
 1. Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, if either Contracting Party considers it desirable to amend 

any provision of this Agreement, such amendment shall be agreed upon in accordance with the provisions of 
Article 17. Such an amendment shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the later note 
in an exchange of diplomatic notes between the Contracting Parties confirming that their respective constitutional 
requirements have been fulfilled.

 2. Any amendments to the Annexes to this Agreement may be agreed directly between the Aeronautical Authorities of 
the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in accordance with Article 22.
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 3. If a multilateral air transport treaty comes into force in respect of both Contracting Parties, the relevant provisions of 
the present Agreement and its Annexes shall not be applicable.

ARTICLE 20 – REGISTRATION
This Agreement and any amendments thereto, other than amendments to the Annexes, shall be submitted by the 
Contracting Parties to the International Civil Aviation Organization for registration.

ARTICLE 21 – TERMINATION
 1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other 

Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated 
to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months 
after the date of receipt of notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by 
agreement before the expiry of this period.

 2. In the absence of acknowledgement of receipt of a notice of termination by the other Contracting Party, notice shall 
be deemed to have been received by it fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil 
Aviation Organization.

ARTICLE 22 – ENTRY INTO FORCE
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the later note in an exchange of 
diplomatic notes between the Contracting Parties confirming that their respective constitutional requirements have 
been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed 
this Agreement, in duplicate in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic and 
each Contracting Party retains one original in each language for implementation. In the event of any divergence of 
interpretation, the English text shall prevail.

Done at Riyadh on the 21st of October 2020 AD, corresponding 4th of Rabi Al-Awwal 1442 AH.

ANNEX 1

ROUTE SCHEDULE

I. Routes to be operated by the designated airlines of the Government of Hungary

FROM INTERMEDIATE POINTS TO BEYOND POINTS

Any Points in Hungary Any points
Any points in  

the Kingdom of Saudi Arabia
Any points

II.  Routes to be operated by the designated airlines of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

FROM INTERMEDIATE POINTS TO BEYOND POINTS

Any Points in
the Kingdom of Saudi Arabia

Any points Any points in Hungary Any points

NOTES:
1. The Designated Airlines of either Contracting Party may on any or all flights omit calling at any of the 

intermediate points or beyond points provided that the agreed services on these routes begin/terminate at 
a point in the Territory of the Contracting Party designating the airline.

2. The Designated Airlines of either Contracting Party may serve any intermediate or beyond points without 
the exercise of traffic rights between such point and the Territory of the other Contracting Party subject to an 
agreement between the Aeronautical Authorities.

3. The exercise of fifth freedom traffic rights on specified intermediate and/or beyond points shall be subject to 
an agreement and approval between both Aeronautical Authorities.
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2020. évi CXXVII. törvény
egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító 
módosításáról*

1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

1. §  Az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: 
Ebktv.) „Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos egyes szabályok” alcíme a következő 
13. §-sal egészül ki:
„13.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa (a  továbbiakban: hatóság) közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el 
az e törvényben meghatározott ügyekben.
(2) A  hatóság e  törvény szerinti döntéseivel szemben indított közigazgatási perre a  Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes. A perben kötelező a jogi képviselet.”

2. §  Az Ebktv. 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hatóság
a) kérelem alapján, illetve az  e  törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak 
megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot 
folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a vizsgálat alapján döntést hoz;
b) a  közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a  jogaikban sértett személyek és csoportok jogainak 
védelmében;
c) véleményezi az  egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és jelentések 
tervezeteit;
d) javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra;
e) rendszeresen tájékoztatja a  közvéleményt és az  Országgyűlést az  egyenlő bánásmód érvényesülésével 
kapcsolatos helyzetről;
f ) feladatainak ellátása során együttműködik a  civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az  érintett állami 
szervekkel;
g) az  érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az  egyenlő bánásmód megsértése elleni 
fellépéshez;
h) közreműködik az  egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban nemzetközi szervezetek, így különösen 
az Európa Tanács számára készülő kormányzati jelentések elkészítésében;
i) közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról 
szóló jelentések elkészítésében;
j) – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – ellátja a légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.
(2) A  hatóság a  közvélemény folyamatos tájékoztatása érdekében jelentéseit, javaslatait, valamint a  működésével 
kapcsolatos részletes információkat honlapján rendszeresen közzéteszi.
(3) A hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, 
valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.”

3. §  Az Ebktv. 17/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti bírság a központi költségvetés bevétele.”

4. §  Az Ebktv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan, a  8.  §-ban 
meghatározott valamely tulajdonságon alapult, amely az  egyes ember személyiségének lényegi vonása, és 
a  jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, 
az (1) bekezdés szerinti szervezet a hatóság előtt eljárást indíthat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el.
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5. §  Az Ebktv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság előtt személyiségi jog érvényesítése iránti 
pert, munkaügyi pert, valamint közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert indíthat
a) az ügyész,
b) a hatóság,
c) a civil és érdekképviseleti szervezet,
ha az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan, a  8.  §-ban 
meghatározott valamely tulajdonságon alapult, amely az  egyes ember személyiségének lényegi vonása, és 
a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.”

6. §  Az Ebktv. a következő 67. §-sal egészül ki:
„67.  § A 14.  § (1)  bekezdés j)  pontja a  légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezést állapít meg.”

7. §  Hatályát veszti az Ebktv. V/A. Fejezete.

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló  
2010. évi XLIII. törvény módosítása

8. §  Hatályát veszti a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (4) bekezdés b) pontja.

3. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

9. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) Az  alapvető jogok biztosa ellátja az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Ebktv.) meghatározott feladatokat.”

10. §  Az Ajbt. a következő III/C. Fejezettel egészül ki:
„III/C. FEJEZET 
AZ EBKTV. SZERINTI ELJÁRÁSOK
39/M.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa az  Ebktv.-ben meghatározott feladatainak ellátása során közigazgatási 
hatósági eljárás keretében jár el.
(2) Ha a beadvány alapján e törvény és az Ebktv. szerinti eljárás egyaránt megindítható, a beadványtevő nyilatkozata 
szerinti eljárást kell megindítani. Ha a beadványtevő nyilatkozata alapján az Ebktv. szerinti eljárás megindítását kéri, 
a beadványt az Ebktv. szerinti kérelemnek kell tekinteni.
(3) Ha a  beadványtevő nem nyilatkozik, vagy mindkét eljárás megindítását kéri, az  alapvető jogok biztosának  
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az Ebktv. szerinti eljárást kell megindítania és erről a beadványtevőt 10 napon 
belül tájékoztatnia kell, a beadványt az Ebktv. szerinti kérelemnek kell tekinteni.
(4) Ha a  Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével összefüggő ügyben a  beadványtevő nem 
nyilatkozik, vagy mindkét eljárás megindítását kéri, az alapvető jogok biztosa a Magyarországon élő nemzetiségek 
jogainak védelmét ellátó helyettesének a  javaslata alapján dönt, hogy az e  törvény szerinti vagy az Ebktv. szerinti 
eljárást indokolt megindítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott közigazgatási döntést az alapvető jogok biztosa e törvény alapján nem 
vizsgálhatja.
(6) Az  e  törvény alapján folytatott eljárás nem zárja ki, hogy annak lezárását követően ugyanabban az  ügyben 
az alapvető jogok biztosa kérelemre vagy hivatalból az Ebktv.-ben meghatározottak szerint eljárjon.
(7) Az  Ebktv.-ben az  alapvető jogok biztosa számára meghatározott feladatok ellátását a  Hivatal erre kijelölt 
elkülönült szervezeti egysége végzi.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti elkülönült szervezeti egység a  Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
érvényesülésével összefüggő ügyekben az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó helyettesével, a  rendőri intézkedéssel, annak elmulasztásával, kényszerítő eszköz alkalmazásával és 
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rendőrségi panaszokkal összefüggő ügyekben a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjével 
együttműködik.
(9) Az  alapvető jogok biztosa az  Ebktv.-ben meghatározott feladatai ellátása során személyesen és erre 
felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.”

11. § (1) Az Ajbt. 42. §-a a következő (2e)–(2h) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az alapvető 
jogok biztosa gyakorolja.
(2f ) A 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője a Kit. szerinti közigazgatási államtitkári 
illetménysáv felső határának megfelelő összegű illetményre és közigazgatási államtitkári juttatásokra jogosult, 
valamint minden naptári évben húsz munkanap vezetői pótszabadságot jogosult igénybe venni.
(2g) Tevékenysége során a  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője az  „egyenlő 
bánásmódért felelős főigazgató” címet viseli.
(2h) A  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetőjének munkáját főigazgató-helyettes 
segíti. A  főigazgató-helyettes a  Kit. szerinti helyettes államtitkári illetménysáv felső határának megfelelő összegű 
illetményre és helyettes államtitkári juttatásokra jogosult, valamint minden naptári évben tizenöt munkanap vezetői 
pótszabadságot jogosult igénybe venni.”

 (2) Az Ajbt. 42. § (3)–(3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő felett – a (3a)–(3c) bekezdésben foglalt kinevezési és felmentési jog 
kivételével − az alapvető jogok biztosa gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(3a) A (4) bekezdés szerint foglalkoztatott köztisztviselőt az alapvető jogok biztosának helyettese nevezi ki és menti fel.
(3b) A  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott köztisztviselőt – az  alapvető 
jogok biztosának egyetértésével – a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője nevezi ki és 
menti fel.
(3c) A  39/M.  § (7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott köztisztviselőt – az  alapvető 
jogok biztosának egyetértésével – a 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője nevezi ki és 
menti fel.
(3d) A  Hivatalban foglalkoztatott munkavállalóra a  (3)  bekezdésben, a  (4)  bekezdés szerint foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3a) bekezdésben, a 41. § (3a) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a (3b) bekezdésben, a 39/M. § (7) bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egységnél foglalkoztatott 
munkavállalóra a  (3c)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kinevezés alatt a  munkaszerződés 
megkötését, felmentés alatt a munkaviszony megszüntetését kell érteni.”

 (3) Az Ajbt. 42. §-a a következő (3e) és (3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3e) A  biztoshelyettes, a  41.  § (3a)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője és a  39/M.  § 
(7)  bekezdése szerinti elkülönült szervezeti egység vezetője akadályoztatása esetén, vagy ha e  tisztség, illetve 
álláshely nincs betöltve, a  (3a)–(3c)  bekezdés szerinti kinevezési és felmentési jogot, valamint a  (3d)  bekezdés 
szerinti munkáltatói jogot az alapvető jogok biztosa gyakorolja.
(3f ) A  Hivatal törekszik a  nők, az  etnikai, kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére a  Hivatal 
személyi állományában.”

12. §  Az Ajbt. 15. alcíme a következő 45/D. §-sal egészül ki:
„45/D.  § (1) Az  Egyenlő Bánásmód Hatóság az  Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való beolvadással  
2021. január 1-jén megszűnik, általános jogutódja az  alapvető jogok biztosa. Az  Egyenlő Bánásmód Hatóság 
köztisztviselői és munkavállalói esetében alkalmazni kell a Küt. munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra 
vonatkozó szabályait.
(2) Az Egyenlő Bánásmód Hatóság által kezelt adatok kezelésére az alapvető jogok biztosa jogosult.
(3) Az  Ebktv. hatálya alá tartozó hatósági ügyekben, a  2021. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokat  
2021. január 31-éig fel kell függeszteni.
(4) Az  Ebktv. alapján hozott döntések ellen indított, 2021. január 1-jén folyamatban lévő közigazgatási pereket  
2021. január 31-éig fel kell függeszteni.”
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13. §  Az Ajbt. a következő 16/A. alcímmel egészül ki:
„16/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés
46/A. § Ez a törvény
a) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és 
a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,
b) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvnek,
c) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok 
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi 
irányelvnek, és
d) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

14. §  Az Ajbt.
a) 2. § (1) bekezdésében az „Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv, 

a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság” szöveg,

b) 41. § (3a) bekezdésében az „önálló szervezeti egysége” szövegrész helyébe az „elkülönült szervezeti egysége” 
szöveg,

c) 42.  § (2b), (2c) és (2d)  bekezdésében az  „önálló szervezeti egység” szövegrész helyébe az  „elkülönült 
szervezeti egység” szöveg

lép.

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

15. §  Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44/A. § (1) bekezdés 16. pontja.

5. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

16. §  Hatályát veszti a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 25.  § (4)  bekezdés h)  pontjában az „az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság,” szövegrész.

6. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

17. §  Hatályát veszti a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016.  évi XXX.  törvény 9.  § (4)  bekezdés 
i) pontjában az „az Egyenlő Bánásmód Hatóság,” szövegrész.

7. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

18. §  Hatályát veszti a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi  
CVII. törvény
a) 2. § (1) bekezdés k) pontja,
b) 69. § (2) bekezdésében az „az Egyenlő Bánásmód Hatóság,” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

19. §  Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Ez  a  törvény a  légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 
2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést 
állapít meg.
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 (2) Ez a törvény
a) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 

és a  86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a  személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvnek,

c) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint 
azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK  
tanácsi irányelvnek, és

d) a  férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a  foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány 554/2020. (XII. 3.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116.  § (2a)  bekezdésében a  „szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet)” szövegrész helyébe a  „szerinti és a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 116. § (2a) bekezdése,
b) 5. melléklet 3.4.7. pontja.

4. §  Nem lép hatályba a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet 7. § b) és f ) pontja.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 554/2020. (XII. 3.) Korm. rendelethez

 1.  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet „A helyszíni ellenőrzés eljárási szabályai” címe a  következő 
308.4. ponttal egészül ki:
„308.4. A  helyszíni ellenőrzés a  kedvezményezett dokumentált egyetértése és a  technikai feltételek rendelkezésre 
állása esetén történhet elektronikus alkalmazás használatával is. A  helyszíni ellenőrzés tervezett helyszínén 
a  kedvezményezett által készített olyan kép- és videofelvétel, amely kétségkívül igazolja a  bizonyítandó tényt, 
elfogadható helyszíni ellenőrzésnek.”

 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 321.2a. ponttal egészül ki:
„321.2a. A  321.2.  pontban meghatározott időtartamnál rövidebb akkor állapítható meg, ha ahhoz 
a kedvezményezett dokumentáltan a hozzájárulását adja.”
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A Kormány 555/2020. (XII. 3.) Korm. rendelete
az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14.  §-a 
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  megyei kormányhivatal a  (2)  bekezdés szerinti igénylést szükségesnek találja, de megyén belüli 
egészségügyi intézmény bevonásával nem tudja teljesíteni, akkor erről a  tényről – az  igénylés egyidejű 
megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az Operatív Törzset.
(2b) Az  Operatív Törzs a  (2a)  bekezdés szerinti esetben bármely egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezheti 
a kirendelés végrehajtására.”

2. § (1) A Kr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Eütv. 228.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott egészségügyi válsághelyzet esetén a  kirendelés 
az  egészségügyi válsághelyzettel érintett gyógyintézetbe történhet. A  kirendelést a  13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott személy vagy szerv vezetője kezdeményezi. A  megyei kormányhivatal dönt a  kirendelés 
szükségességéről, és az  általa meghatározott egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezi a  kirendelés 
végrehajtására. Ha a  kirendelendő egészségügyi dolgozónak nincs a  kirendelést végrehajtó vezetője, a  megyei 
kormányhivatal adja ki a kirendelési határozatot. A megyei kormányhivatal a kirendelésekről tájékoztatja a megyei 
védelmi bizottság elnökét.”

 (2) A Kr. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  megyei kormányhivatal az  (1)  bekezdés szerinti igénylést szükségesnek találja, de megyén belüli 
egészségügyi intézmény bevonásával nem tudja teljesíteni, akkor erről a  tényről – az  igénylés egyidejű 
megküldésével – haladéktalanul tájékoztatja az Operatív Törzset.
(1b) Az  Operatív Törzs a  megyei kormányhivatal tájékoztatása alapján bármely egészségügyi intézmény vezetőjét 
kötelezheti a kirendelés végrehajtására. Ha a kirendelendő egészségügyi dolgozónak nincs a kirendelést végrehajtó 
vezetője, az Operatív Törzs adja ki a kirendelési határozatot.”

3. §  A Kr.
a) 5.  § (3)  bekezdésében az „az OGYÉI vezetőjével,” szövegrész helyébe az „az OGYÉI vezetőjével, az  Operatív 

Törzzsel,” szöveg,
b) 14. § (3) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal adja ki” szövegrész helyébe az „a  (2) bekezdés szerinti 

esetben a megyei kormányhivatal, a (2a) bekezdés szerinti esetben az Operatív Törzs adja ki” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 17/2020. (XII. 3.) NVTNM rendelete
a MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése 
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 17/2020. (XII. 3.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

3.
MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-049752 2022. december 31.
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Az igazságügyi miniszter 15/2020. (XII. 3.) IM rendelete
a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az  IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 
jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. §  A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
1.  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
2.  elszámolható költség: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 
6. pontja szerinti költség,

3.  működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja 
szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a  diszkontált működési költségekkel 
(pl.  személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a  távközlés, az  energia és 
a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási 
költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a  támogatást nyújtó döntése alapján – 
a  diszkontált észszerű nyereséggel, ha a  számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a  működési 
eredmény nulla,

4.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
5.  támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
6.  támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzat esetében – amennyiben a tulajdonosi támogatás 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-

járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) szerinti átmeneti támogatásként

nyújtható.
 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
 (3) A  kedvezményezett köteles az  (1)  bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat 

a támogatási döntés meghozatala napjától számított legalább tíz évig megőrizni.
 (4) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 

előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.
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4. Csekély összegű támogatás

5. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja 
meg a  200  000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a  100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  csekély összegű támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző 
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

 (5) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig 
halmozható.

 (6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (7) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével – az  ott 
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére a  csekély 
összegű támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.

 (8) Csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

5. Átmeneti támogatás

6. § (1) Az  átmeneti támogatás a  közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás 
formájában nyújtható.

 (2) A  támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti egyéb állami 
támogatással.

 (3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben 
halmozható más, az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitás túllépéséhez.

 (4) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
 (5) Az  a  vállalkozás részesülhet az  átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz 

helyzetben levő vállalkozásnak.
 (6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 

108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás 
számára, amely 2019.  december  31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a  támogatási 
döntés időpontjában nem áll a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá 
tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés 
d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
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7. § (1) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a  (2) és a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott 
átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (3) A  halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott 
átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (4) Ha az  átmeneti támogatás mellett a  kedvezményezett az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti rendeletekben meghatározott 
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az  igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű 
támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

8. § (1) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott átmeneti támogatás 
összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

 (2) Ha egy vállalkozás a  7.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, az  átmeneti 
támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni 
az  adott tevékenységre, azzal, hogy a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles 
vezetni, amelyből a  7.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők, és biztosítja azt, hogy a  teljes 
maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg 
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

9. §  Az  egyedi átmeneti támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az  Európai Bizottság 
közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az  állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

6. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §  E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-

járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. §  Hatályát veszti a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 6/2018. (II. 28.) 
IM rendelet.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2020. (XII. 3.) IM rendelethez

X. Igazságügyi Minisztérium 2020. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím-

csoport

név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 

biztosításának módja

Támogatási

előleg

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelőszerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete

2 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

4 374784 Az IM tulajdonosi 

joggyakorlása alá 

tartozó társaságok 

támogatása

Az előirányzat  

az Igazságügyi Minisztérium 

(a továbbiakban: IM) 

tulajdonosi joggyakorlása 

alá tartozó gazdasági 

társaságok tőkeemelésére, 

tulajdonosi támogatására, 

valamint a társaságok 

részére nyújtandó 

pótbefizetések kifizetésére 

szolgál.

Az IM 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

gazdasági 

társaságok

tőkeemelés és 

pótbefizetés 

esetén 

tulajdonosi 

döntés, 

tulajdonosi 

támogatás 

esetén 

tulajdonosi 

döntés és 

támogatási 

szerződés vagy 

támogatói 

okirat

Tulajdonosi 

támogatás 

esetén  

a tulajdonosi 

döntésben 

foglaltak 

szerint

részletekben 

vagy egy 

összegben

– Tulajdonosi 

támogatás esetén  

az államháztartásról 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

szóló  

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

szerinti biztosítékok

– – –
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 559/2020. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Magyarország jó hírnevének erősítését, illetve európai uniós kapcsolatainak fejlesztését több évtizede sokoldalúan 
szolgáló jogászi, tanári és publikációs tevékenysége, valamint az Európai Unió Tanácsának 2011. évi magyarországi 
elnöksége során végzett kimagasló munkája elismeréseként
dr. Czuczai Jenő, a  brugge-i College of Europe vendégprofesszora, az  Európai Unió Tanácsa Jogi Szolgálatának 
főtisztviselője részére,

a magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok erősítésében, valamint a  két nép közötti jó viszony elmélyítésében vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
Tian Guoli, a China Construction Bank igazgatótanácsának elnöke, a Bank of China korábbi elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. november 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04400-2/2020.
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A köztársasági elnök 560/2020. (XII. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Szabó Zoltánt 
2020. december 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. november 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 20.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04271-2/2020.

A köztársasági elnök 561/2020. (XII. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Pósán Lászlót 
2020. december 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. november 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 20.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04308-2/2020.



8922 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 268. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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