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II. Törvények

2022. évi IX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti 
Székhely-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 foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 16. cikk 1. 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. §  Az e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter 
gondoskodik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi IX. törvényhez

SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET KÖZÖTT

Preambulum

Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet (a továbbiakban: a Felek)
tekintettel a visegrádi országok közötti szoros történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatokra;
felidézve a  Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásáról szóló, 2015. február 26-án, Pozsonyban megkötött 
Megállapodást, különösen annak a Visegrádi Szabadalmi Intézet székhelyéről szóló 5. cikkét;
üdvözölve a  Visegrádi Szabadalmi Intézet működését annak érdekében, hogy előmozdítsa a  visegrádi és egyes 
környező országokban honos innovatív vállalkozások, különösen a  kkv-k, valamint egyetemek és kutatóintézetek, 
továbbá egyéni feltalálók külföldi szabadalmaztatását a Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján;
tudomásul véve a  Felek kölcsönös szándékát, hogy megállapodást kössenek a  Visegrádi Szabadalmi Intézet 
magyarországi székhelye elhelyezésére, eszközeire, személyzete jogállására, mentességeire és kiváltságaira 
vonatkozóan

az alábbiakban állapodtak meg:

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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1. cikk
Meghatározások
E Megállapodás alkalmazásában
„VSZI” a Visegrádi Szabadalmi Intézet;
„VSZI Megállapodás” a  Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásáról szóló, 2015. február 26-án, Pozsonyban 
megkötött Megállapodás;
„a VSZI Szerződő Államai” azok az államok, amelyek részes felei a VSZI Megállapodásnak;
„Igazgatótanács” a VSZI Szerződő Államainak képviselőiből és azok helyetteseiből álló legfőbb irányító és döntést 
hozó szerv;
„a VSZI Igazgatója” az a személy, akit erre a pozícióra az Igazgatótanács kinevezett;
„a VSZI Titkársága” a VSZI Igazgatója által vezetett, a VSZI adminisztratív támogatását és az Igazgatótanács titkársági 
feladatait ellátó hivatali szervezet;
„Székhelyállam” Magyarország;
„a VSZI székhelye” Budapest;
„a VSZI személyzete” a  VSZI Igazgatója és azon személyek, akiket a  VSZI a  Titkárság igazgatási feladatainak 
elvégezésére foglalkoztat;
„a VSZI helyiségei” a VSZI Titkársága által a  feladatai elvégzéséhez használt épületek vagy épületrészek, valamint 
az ezekhez kapcsolódó telekingatlan;
„a VSZI vagyona” a  Titkárság hivatalos működése érdekében a  VSZI tulajdonában és/vagy felügyelete alatt álló 
összes vagyon, beleértve a pénzeszközöket és egyéb vagyontárgyakat;
„hozzátartozók” a VSZI személyzetének házastársai, nem házas gyermekei 18 éves korig, valamint teljesen eltartott 
szülei.

2. cikk
Célok
A jelen Megállapodás célja meghatározni a VSZI, annak helyiségei, dokumentumai, valamint személyzete jogállását, 
kiváltságait és mentességeit a VSZI Székhelyállamban folytatott tevékenységei során.

3. cikk
A VSZI jogállása

 1.  A Székhelyállam elismeri a VSZI nemzetközi jogalanyiságát, illetve Magyarországon belüli teljes jogi személyiségét, 
összhangban a VSZI Megállapodás 4. cikkével.

 2.  A  VSZI a  magyar jogszabályokkal összhangban a  Székhelyállamban is rendelkezik azzal a  legszélesebb 
jogképességgel, amely szükséges feladatai ellátásához és céljai teljesítéséhez, beleértve a  szerződések 
megkötésére, ingó és ingatlantulajdon adásvételére, számlák nyitására és pénzeszközökkel kapcsolatos tranzakciók 
végrehajtására, valamint bírósági eljárások indítására és azokban való részvételre vonatkozó jogképességet.

 3.  Magyarországon a VSZI a Székhelyállam törvényeivel és jogszabályaival összhangban köteles működni.

4. cikk
A VSZI székhelye

 1.  A  VSZI székhelye Budapest. A  Székhelyállam a  VSZI számára – a  VSZI Megállapodásban meghatározott célok 
elérésének támogatása érdekében – megfelelő, a  VSZI Titkársága helyiségeiként szolgáló irodát bocsát 
rendelkezésre és rendez be, továbbá biztosítja a működéséhez szükséges egyéb eszközöket.

 2.  A  VSZI helyiségei a  tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül sérthetetlenek. A  VSZI Titkársága ezeket a  helyiségeket 
kizárólag a VSZI céljainak a VSZI Megállapodásban meghatározott funkciók szerinti megvalósítására használhatja fel.

 3.  A  VSZI a  ráruházott kiváltságokat nem ruházhatja át harmadik félre, nem adhatja bérbe helyiségeit vagy azok 
bármely részét harmadik félnek, és nem engedheti meg harmadik feleknek, hogy a helyiségeibe beköltözzenek vagy 
használják azokat.

 4.  Az  illetékes kormányzati hatóságok hivatalos feladataik teljesítése érdekében csak a  VSZI Igazgatójának 
engedélyével léphetnek be a  VSZI Titkársága helyiségeibe. Ugyanakkor tűz vagy egyéb, azonnali óvintézkedést 
igénylő katasztrófa esetén a VSZI Igazgatójának engedélyét megadottnak lehet tekinteni.
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 5.  A  Székhelyállam különösen köteles minden megfelelő intézkedést megtenni a  VSZI Titkársága helyiségeinek 
bármely behatolás vagy károsodás elleni védelme érdekében. Szükség esetén a  helyiségek számára további 
óvintézkedéseket lehet kérni a Székhelyállamtól.

 6.  A Székhelyállam a VSZI Titkársága helyiségeit mindenféle bérleti vagy egyéb díj nélkül bocsátja rendelkezésre.

5. cikk
A VSZI feladatai
A VSZI a  Székhelyállam területén szabadon végezheti mindazokat a  feladatokat, amelyek a  VSZI Megállapodás 
alapján a  feladatkörébe tartoznak, ideértve mindazokat a  tevékenységeket is, amelyek e  feladatok sikeres 
ellátásához szükségesek.

6. cikk
A VSZI személyzete
A VSZI Titkárságának személyzete a VSZI Igazgatójának felügyelete alatt áll. Feladataik elvégzéséért neki tartoznak 
felelősséggel. A VSZI Titkársága személyzetének teljes munkaidejével a VSZI Igazgatója rendelkezik.

7. cikk
A VSZI mentességei

 1.  A  VSZI helyiségei tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül sérthetetlenek. A  VSZI helyiségei mentesek a  házkutatás, 
igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól.

 2.  A  VSZI, valamint annak bárhol, bárkinél lévő tulajdona és pénzeszközei mentesek a  joghatóság minden formája 
alól, kivéve, ha arról valamely esetben a VSZI kifejezetten lemondott. A VSZI tulajdona és pénzeszközei, beleértve 
a közlekedési eszközöket is, mentesek a házkutatás, az  igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás, valamint a bírósági, 
közigazgatási vagy végrehajtási eljárás, illetve beavatkozás bármely más formája alól.

 3.  A VSZI irattára, hivatalos levelezése, továbbá minden, hozzá tartozó vagy a birtokában lévő, hivatalos felhasználásra 
szánt dokumentum sérthetetlen.

8. cikk
Pénzügyi könnyítések

 1.  A  VSZI a  feladatai ellátására a  Szerződő Államoktól, a  céljaival egyetértő szervezetektől és magánszemélyektől 
támogatást fogadhat el.

 2.  A  VSZI pénzügyi ellenőrzés, szabályozás vagy fizetési moratóriumra vonatkozó korlátozás nélkül  
– a Székhelyállamban alkalmazandó vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül – bármilyen pénzeszközt vagy valutát 
birtokolhat, bármilyen pénznemben számlákat vezethet, és pénzeszközeit vagy valutáját szabadon átutalhatja 
a Székhelyállamon belül, vagy egyik országból a másikba, továbbá az általa birtokolt valutát bármilyen más valutára 
átválthatja.

9. cikk
Adó- és vámmentesség

 1.  A VSZI, annak helyiségei, eszközei, bevételei és egyéb vagyona mentesülnek:
a) minden közvetlen adó alól, ideértve a helyi adókat (kivéve azon díjakat, amelyek a közüzemi szolgáltatások 

ellenértékeit képezik),
b) a  VSZI hivatalos használatra, valamint tevékenysége érdekében behozott vagy kivitt tárgyak tekintetében 

minden behozatali vagy kiviteli vámfizetés alól,
c) bármely hatóság által megállapított, a  munkáltatót terhelő egészség- vagy nyugdíjbiztosítási járulék, 

illetve egyéb járulékok megfizetése alól, kivéve a  magyar állampolgárok vagy más olyan állampolgárok 
foglalkoztatásának esetét, akikre a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet 
alapján a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók.

 2.  A VSZI jogosult a hivatalos felhasználásra vásárolt áruk és szolgáltatások árában áthárított jövedéki adók és egyéb 
közvetett adók visszatérítésére, a  vonatkozó magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, a  diplomáciai 
képviseleteket megillető mértékkel megegyezően.
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10. cikk
Kommunikáció és média

 1.  A  VSZI-t hivatalos érintkezései tekintetében legalább olyan kedvező elbánás illeti meg, mint amelyet 
a  Székhelyállam a  levelezés, a  kábeltáviratok, távfénymásolatok, távbeszélő, távirati, telex, illetve más közlések 
elsőbbsége, díja és illetéke tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseleteit is, vagy 
más kormányközi nemzetközi szervezetnek biztosít.

 2.  A Székhelyállam biztosítja a hivatalos közlések és levelezés sérthetetlenségét. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek 
között a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétől és 
számától.

11. cikk
A VSZI személyzetének kiváltságai és mentességei

 1.  A  VSZI személyzetét, hozzátartozóikat a  nemzetközi jognak a  nemzetközi szervezetek tisztviselőire vonatkozó 
alapelveivel összhangban a következő kiváltságok és mentességek illetik meg:
a) mentesek hivatalos minőségükben szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos 

tevékenységük tekintetében a joghatóság alól;
b) mentesek a VSZI által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében az adózás alól;
c) mentesek a  VSZI által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében a  foglalkoztatottakat terhelő 

egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék és egyéb járulékok alól, kivéve a magyar állampolgárokat és más 
olyan állampolgárokat, akikre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet alapján 
a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók;

d) mentesek a bevándorlást korlátozó szabályok, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól, és 
amennyiben vízumkötelezettek, úgy a vízumot díjmentesen kapják meg;

e) a  fizetési eszközök beváltása tekintetében ugyanazokat a  könnyítéseket élvezik, mint más nemzetközi 
szervezet magyarországi képviseletének tagjai;

f ) nemzetközi vagy belső válság idején hazatérési könnyítések illetik meg, amelyek révén kívánságukra a lehető 
legkorábban távozhatnak;

g) a  tisztségük első Magyarországon történő elfoglalása alkalmával joguk van berendezési és személyes 
használati tárgyaikat vámmentesen behozni;

h) jogosultak a  termékek és szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó visszatérítésére a  vonatkozó 
hatályos magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban;

i) a  Székhelyállam megfelelő tisztelettel bánik velük és minden szükséges intézkedést megtesz a  személyük, 
szabadságuk vagy méltóságuk ellen irányuló bármilyen támadás megelőzése, valamint az ilyen támadásokat 
elkövető személyek elleni eljárás megindítása, és megbüntetése érdekében;

j) feltéve, hogy nem magyar állampolgárok, illetve a  VSZI-nél történt alkalmazásukat megelőzően nem 
voltak magyarországi állandó lakosok, a VSZI Igazgatója és a vele egy háztartásban élő családtagjai részére 
a Székhelyállamban biztosítani kell a diplomáciai képviseletek vezetőinek és családtagjaiknak, a diplomáciai 
kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi Egyezmény alapján biztosított kiváltságokat és 
mentességeket, kivételeket és könnyítéseket.

 2.  Jelen cikk 1. bekezdés b)–h) és j)  pontjai nem alkalmazhatók a  Székhelyállam állampolgáraira és a  magyarországi 
állandó lakosokra.

 3.  Tekintettel arra, hogy ezek a  kiváltságok és mentességek nem az  egyének előnyben részesítését, hanem 
a  VSZI  feladatai független gyakorlásának biztosítását szolgálják, a  VSZI köteles a  11.  cikk 1. bekezdésében 
meghatározott bármely személy kiváltságáról és mentességéről lemondani bármely esetben, amikor véleménye 
szerint a mentesség az igazságszolgáltatás menetét akadályozná, és arról a VSZI érdekeinek sérelme nélkül le lehet 
mondani.

 4.  A VSZI megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy az ilyen kiváltságokat és mentességeket élvező minden 
személy tiszteletben tartsa a Székhelyállam törvényeit és jogszabályait.

 5.  A feladatkörében utazó személy részére a VSZI személyazonossági igazolványt állít ki.

12. cikk
Foglalkoztatással kapcsolatos viták
A VSZI és személyzetének tagjai között munkajogi vitáira a magyar törvényeket és jogszabályokat kell alkalmazni.
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13. cikk
Beutazás, tartós letelepedés/tartózkodás és távozás
A Székhelyállam minden szükséges intézkedést megtesz a következő személyek részére a magyarországi belépés, 
kilépés és az ott történő letelepedés/tartózkodás megkönnyítésére:
a) a VSZI személyzetének azon tagjai és hozzátartozóik, akik a Székhelyállamba történő belépéskor diplomata-/

szolgálati/különleges útlevéllel rendelkeznek,
b) a VSZI tevékenységeiben részt vevő szakértők és hivatalos vendégek.

14. cikk
Vitás kérdések rendezése
A jelen Megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi vitát és nézeteltérést a Felek békés 
úton, a Székhelyállam és a VSZI közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

15. cikk
Kapcsolatok más szerződésekkel
A jelen Megállapodás nem érinti a Székhelyállam más nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit. 
A  jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarország azon kötelezettségeit, amelyeket az Európai 
Unió tagállamaként vállalt.

16. cikk
Záró rendelkezések

 1.  A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatálya, hogy a VSZI diplomáciai úton kézhez vette 
a magyar fél írásbeli értesítését arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat 
lefolytatták.

 2.  A jelen Megállapodás módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezésével történhet. Az ilyen módosításokat és 
kiegészítéseket külön Jegyzőkönyvekbe kell foglalni, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, 
és a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba.

 3.  A jelen Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban, amíg valamelyik Fél írásbeli értesítést nem küld a másik 
Félnek a  Megállapodás felmondásáról. A  felmondás az  értesítés kézhezvételétől számított hat (6) hónap után 
lép hatályba.

Fentiek hiteléül a Felek kellően meghatalmazott képviselői a jelen Megállapodást kézjegyükkel látták el.

Kelt, Budapesten, a  2022. év január hó 28-án, két példányban, magyar és angol nyelven, és az  összes példány 
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2. melléklet a 2022. évi IX. törvényhez

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE VISEGRAD PATENT 
INSTITUTE

Preamble

The Government of Hungary and the Visegrad Patent Institute (hereinafter referred to as „the Parties”);
HAVING REGARD to the close historical and cultural connections between the Visegrad Countries;
RECALLING the Agreement on the Visegrad Patent Institute concluded in Bratislava, on 26th February 2015, 
in particular Article 5 on the Headquarters of the Visegrad Patent Institute;
WELCOMING the operation of the Visegrad Patent Institute to promote the patenting abroad of innovative 
enterprises, in particular SMEs, universities and research institutes and individual inventors from the Visegrad 
countries and certain neighbouring countries, on the basis of the Patent Cooperation Treaty;

NOTING the mutual intention of the Parties to conclude an agreement concerning the location of the headquarters 
of the Visegrad Patent Institute, the status, immunities and privileges of its facilities and its staff,

HAVE AGREED as follows:
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Article 1
Definitions
For the purpose of the present Agreement, the following definitions shall apply:
„VPI” Visegrad Patent Institute;
„VPI Agreement” the Agreement on the Visegrad Patent Institute concluded in Bratislava, on 26th February 2015;
„Contracting States of the VPI” states that are contracting parties to the VPI Agreement;
„Administrative Board” the supreme governing and decision-making body, composed of Representatives of the 
Contracting States of the VPI and their alternate Representatives;
„Director of the VPI” the person appointed to this position by the Administrative Board;
„Secretariat of the VPI” the office headed by the Director of the VPI, which provides administrative support 
to the VPI and acts as the secretariat to the Administrative Board;
„Host State” Hungary;
„Headquarters of the VPI” Budapest;
„Staff of the VPI” the Director of the VPI and the persons employed by the VPI to carry out the administrative tasks 
of the Secretariat;
„Premises of the VPI” the buildings or parts of buildings used by the Secretariat of the VPI for the performance of its 
tasks, and the land and buildings attached to them;
„Property of the VPI” all property, including funds and other assets, owned and/or controlled by the VPI for 
the official functioning of the Secretariat;
“Dependants” are the spouses, unmarried children up to the age of 18 and fully dependent parents of Staff 
of the VPI.

Article 2
Objectives
The objective of this Agreement is to define the status, privileges and immunities of the VPI, its premises, 
its documents and its Staff during their activities in the Host Country.

Article 3
Legal Status of the VPI

 1.  The Host State recognises the international legal personality and the full juridical personality of the VPI within 
Hungary, in accordance with Article 4 of the VPI Agreement.

 2.  The VPI shall enjoy, in accordance with Hungarian laws and regulations, the most extensive legal capacity necessary 
for the performance of its functions and the fulfilment of its objectives in the Host State, including the capacity to 
conclude contracts, to acquire movable and immovable property, to open accounts and to carry out transactions 
involving funds, and to institute and participate in legal proceedings.

 3.  In Hungary, the VPI shall act in conformity with the laws and regulations of the Host State.

Article 4
Headquarters of the VPI

 1.  The seat of the VPI is in Budapest. The Host State shall provide and furnish the VPI with appropriate office space 
to serve as the VPI Secretariat and other facilities necessary for the operation of the VPI in order to support the 
achievement of the objectives set out in the VPI Agreement.

 2.  The premises of the VPI are inviolable, regardless of ownership. The VPI Secretariat shall use these premises only for 
the purposes of the VPI in accordance with the functions set out in the VPI Agreement.

 3.  The VPI shall not transfer any privileges granted to it to a third party, lease its premises or any part thereof to a third 
party, or allow a third party to move into or use its premises.

 4.  The competent governmental authorities may enter the premises of the VPI Secretariat only with the permission 
of the Director of the VPI in order to carry out their official duties. However, in the event of fire or other disaster 
requiring immediate precautionary action, the permission of the Director of the VPI may be deemed to have been 
granted.
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 5.  In particular, the Host State shall take all appropriate measures to protect the premises of the Secretariat of the VPI 
against any intrusion or damage. If necessary, additional security measures for the premises may be requested from 
the Host State.

 6.  The Headquarters State shall make the premises of the Secretariat of the VPI available to the VPI without any rent or 
other charge.

Article 5
Functions of the VPI
The VPI shall be free to carry out all the functions which fall within its remit under the VPI Agreement in the territory 
of the Host State, including all activities necessary for the successful performance of those functions.

Article 6
Staff of the VPI
The staff of the Secretariat of the VPI is under the supervision of the Director of the VPI. They are responsible to him/
her for the performance of their duties. The full time of the staff of the Secretariat of the VPI shall be at the disposal 
of the Director of the VPI.

Article 7
Immunities of the VPI

 1.  The premises of the VPI, irrespective of ownership, shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, 
confiscation or expropriation.

 2.  The VPI, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form 
of jurisdiction except insofar as in any particular case when the VPI has expressly waived its immunity. The property 
and assets of the VPI, including its vehicles, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation 
and any other form of judicial, administrative or enforcement process or any other form of intervention.

 3.  The archives of the VPI, its official correspondence and any documents pertaining to it or being under its possession 
and intended for its official use shall be inviolable.

Article 8
Financial Facilitations

 1.  For performance of its activities, the VPI is entitled to accept donations from the Contracting States, from 
organizations and individuals agreeing with its objectives.

 2.  Without being restricted by financial control, regulation or moratorium on payments, and without prejudice to the 
applicable laws and regulations in the Host State, the VPI may hold any funds or currency, maintain accounts in 
any currency and freely transfer funds or currency within the Host State or from one country to another, and may 
convert any currency held by it into any other currency.

Article 9
Exemption from Customs Duties and Taxes

 1.  The VPI, its premises, assets, revenues and other property shall be exempt from:
(a)  all direct taxes, including local taxes (except for dues which are charges for public utility services),
(b)  all import or export duties on articles imported or exported for the official use of the VPI or in the course of 

its activities,
(c)  employer’s social security and pension contributions and any other contribution imposed by any authority, 

except for the employment of Hungarian citizens and any other person to whom – based on the regulation of 
the European Union on the coordination of social security systems – the Hungarian social security laws apply.

 2.  The VPI is entitled to the reimbursement of the value-added-tax and excise tax included in the price of goods and 
services purchased in the exercise of its mission, in accordance with the relevant Hungarian laws and regulations 
and to the same extent as accorded to the diplomatic missions.

Article 10
Communication and Media

 1.  The VPI shall enjoy – in respect of its official communications – treatment not less favourable than that accorded 
by the Host State to any other government including its diplomatic missions or to other intergovernmental 
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organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, 
telex and other communications.

 2.  The Host State shall secure inviolability of the official communications and correspondence. Such inviolability, 
without limitation by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and 
films and sound recordings, regardless of their size and number.

Article 11
Privileges and Immunities of the Staff of the VPI

 1.  The staff of the VPI, their dependants, shall enjoy the following privileges and immunities in accordance with 
the principles of the international law regarding the treatment of officials of international organizations:
(a)  immunity from legal process in respect of words spoken or written in their official capacity and of all other 

official acts;
(b)  exemption from all taxes on salaries and other emoluments paid by the VPI;
(c)  exemption from employee’s social security and pension contributions and any other contribution on salaries 

and other emoluments paid by the VPI, imposed by any authority, except for the employment of Hungarian 
citizens and any other person to whom – based on the regulation of the European Union on the coordination 
of social security systems – the Hungarian social security laws apply;

d) immunity from immigration restrictions and alien registration, and free visa if they fall under visa obligation;
(e)  enjoy the same preferential exchange facilities as the members of other international organizations 

in Hungary;
(f )  enjoy repatriation facilities, enabling them, if they so wish, to leave at the earliest possible moment in time of 

international or internal crisis;
(g)  the right to import free of duty articles for personal use at the first time taking up their posts in Hungary;
(h)  be entitled to reimbursement of the value added tax included in the price of goods and services 

in accordance with the applicable Hungarian laws and regulations in force;
(i)  the Host State shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on 

their person, freedom or dignity and to prosecute and punish persons who have committed such attacks;
(j)  the Director of the VPI, and the members of his/her family forming part of his household, provided they are 

not Hungarian nationals or have held permanent residence status before being employed by the VPI, shall be 
accorded, in the Host State, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to the heads 
of diplomatic missions and the members of their family in accordance with the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations of 18 April 1961.

 2.  Sub-section b)–h) and j) of paragraph 1 of this Article shall not apply to the citizens of Host State or to persons who 
are permanently resident in Hungary.

 3.  As these privileges and immunities are accorded not for the personal benefit of the individuals themselves, 
but  in order to safeguard the independent exercise of the VPI’s mission, the VPI shall be under a  duty to waive 
the immunities and privileges of any of the persons mentioned in paragraph 1 of Article 11, in any case, where in 
its opinion, they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the VPI.

 4.  The VPI shall take all measures to secure that all the persons enjoying such privileges and immunities respect the 
laws and regulations of the Host State.

 5.  The VPI will provide persons travelling on its mission with identity cards.

Article 12
Employment Related Disputes
Employment related disputes between the VPI and its staff shall be resolved in accordance with the applicable 
Hungarian laws and regulations.

Article 13
Entry, Residence/Stay and Departure
The Host State shall take all the necessary measures to facilitate the entry to, departure from and residence/stay 
in Hungary for the following persons:
a) members of the staff of the VPI and their dependants in possession of diplomatic/service/special passports 

when entering the Host State,
b) experts and official guests participating in the activities of the VPI.



4182 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 107. szám 

Article 14
Settlement of Disputes
All disputes and disagreement concerning the application and interpretation of the present Agreement shall be 
settled amicably by direct negotiations between the Host State and the VPI.

Article 15
Relations to other Treaties
The present Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Host State arising from other 
international treaties. The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a  Member 
State of the European Union.

Article 16
Final Provisions

 1.  This Agreement shall enter into force upon the thirtieth (30th) day after the date of receipt by the VPI through 
diplomatic channels of the written notification of the Hungarian Party on the completion of its necessary internal 
legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

 2.  Any amendments and additions may be made to this Agreement by mutual consent in writing. Such amendments 
and additions shall be made in a form of separate Protocols as an integral part of this Agreement and shall enter into 
force according to the provisions of this Article.

 3.  This Agreement shall remain in force for an indefinite period until either of the Parties sends written notification 
to other Party to terminate the Agreement. Such termination will take effect six (6) months after receipt of such 
notification.

In witness thereof the respective representatives, being duly authorized to the effect, have signed the present 
agreement.

Done in Budapest, on 28 of January, 2022 in two copies in the Hungarian and English languages and all texts are 
equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

2022. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság 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.  melléklet és a  2.  melléklet a  Megállapodás 17.  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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi X. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OMÁNI SZULTÁNSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK 
ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”);

Attól az óhajtól vezérelve, hogy a meglévő gazdasági együttműködést mindkét Szerződő Fél javára kiterjesszék és 
megerősítsék;

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

Annak tudatában, hogy ezeket a célkitűzéseket oly módon kell elérni, amely összhangban van a közegészségügy, 
a  környezetvédelem, a  biztonság, a  védelem és a  fenntartható fejlődés támogatásával és védelmével, valamint 
a nemzetközileg elismert munkajogoknak és a vállalati társadalmi felelősségvállalás alapelveinek támogatásával;

Attól az óhajtól vezérelve, hogy biztosítsák a beruházók és a fogadó állam jogai és kötelezettségei közötti általános 
egyensúlyt; és

Annak tudatában, hogy a beruházásoknak a  jelen Megállapodással összhangban történő ösztönzése és kölcsönös 
védelme elősegíti az üzleti kezdeményezéseket a Szerződő Felek között a gazdasági fejlődésük érdekében;

Megállapodtak a következőkben:

1. cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:

 1.  A  „beruházás” kifejezés magában foglal minden olyan vagyoni értéket, melyet az  egyik Szerződő Fél valamely 
beruházója birtokol vagy kezel a  másik Szerződő Fél területén ez  utóbbi törvényeivel és jogszabályaiban 
meghatározott gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban, és egy befektetés jellemzőivel rendelkezik, mint például 
a tőkére és egyéb forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás, haszon vagy nyereség várása és a kockázatvállalás, és 
különösen – de nem kizárólag – a következőket jelenti:
(a)  az  ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb dologi jogot, mint például a  jelzálogot, visszatartási 

jogot és biztosítékot;
(b)  a részvényt, az üzletrészt és a társasági tőkerészesedés egyéb formáit;
(c)  a kötvényeket, adósleveleket, kölcsönöket és az adósság egyéb formáit;
(d)  kulcsátadásos, építési, kezelési, gyártási, bevételmegosztási és egyéb hasonló szerződéseket;
(e)  a  beruházáshoz kapcsolódó pénzkövetelést vagy gazdasági értékkel rendelkező teljesítés nyújtására 

vonatkozó követelést;
(f )  a szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő jogokat, ideértve a beruházáshoz kapcsolódó szerzői jogot, védjegyet, 

szabadalmat, formatervezési mintát, növényfajta oltalommal és az  új növényfajtákkal kapcsolatos jogokat, 
technikai eljárást, kereskedelmi titkot, földrajzi eredetmegjelölést és kereskedelmi nevet;

(g)  minden jogszabály vagy szerződés által biztosított jogot, mint például a  koncessziókat, a  licenceket, 
a  felhatalmazásokat és az  engedélyeket, ideértve azokat, amelyek a  természeti erőforrások kutatására, 
kiaknázására, finomítására, kitermelésére, tárolására, szállítására, továbbítására és forgalmazására 
vonatkoznak.
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A vagyoni érték beruházási formájának későbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét, feltételezve, 
hogy ez  a  változás annak a  Szerződő Félnek a  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;

 3.  A „természetes személy” kifejezés az  olyan természetes személyt jelenti, aki bármelyik Szerződő Fél állampolgára 
annak törvényei értelmében;

 4.  A „jogi személy” kifejezés azt a jogalanyt jelenti, amely az egyik Szerződő Fél területén, annak hatályos törvényeivel 
és jogszabályaival összhangban jött létre, illetve került bejegyzésre, továbbá központi irányítása vagy gazdasági 
tevékenységének székhelye az  egyik Szerződő Fél területén található, valamint ott végez üzleti tevékenységet, 
legyen az magán- vagy állami tulajdonban.

 5.  A  „hozam” kifejezés a  beruházásból származó eredményt jelenti és magában foglalja – különösen, de nem 
kizárólagosan – a nyereséget, a kamatot, a tőkenyereséget, az osztalékot, a jogdíjat vagy egyéb díjat.

 6.  A „terület” kifejezés jelenti:
(a)  Magyarország tekintetében azt a  területet, amely fölött Magyarország a  nemzetközi joggal összhangban 

szuverenitást, felségjogokat vagy joghatóságot gyakorol.
(b)  az Ománi Szultánság esetében a szuverenitása alá tartozó földterület, belvizek, felségvizek, légtér, valamint 

a  tengeri területek, nevezetesen az  a  kizárólagos gazdasági övezet és kontinentális talapzat, amelyben 
az  Ománi Szultánság felségjogot és joghatóságot gyakorol a  nemzeti törvényeivel és a  nemzetközi jog 
rendelkezéseivel összhangban.

 7.  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.

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 törvényeivel és jogszabályaival összhangban lehetővé 
teszi az ilyen beruházások létrehozását.

 2.  Mindkét Szerződő Fél – a  3–6. bekezdésekkel 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 az alábbi intézkedések vagy intézkedéssorozatok:
(a)  az igazságszolgáltatás megtagadása büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárás során;
(b)  eljárási szabályok súlyos megsértése – ideértve az  átláthatóság súlyos megsértését és a  hatékony 

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

hovatartozás alapján; vagy
(e)  a zaklatás, kényszerítés vagy hatalommal való visszaélés.
A Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére felülvizsgálhatják a  tisztességes és méltányos bánásmód 
biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalmát, hogy az tükrözze a nemzetközi szokásjog elvárásait.

 4.  Az  egyértelműség érdekében, a „teljes körű védelem és biztonság” a  Szerződő Félnek a  beruházók és az  érintett 
beruházások fizikai biztonságával kapcsolatos kötelezettségére vonatkozik.

 5.  A  jelen 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 jelen cikk 2. bekezdésében foglalt 
kötelezettségekkel összeegyezhetetlenül járt-e el.

 7.  A  Szerződő Felek elismerik, hogy helytelen ösztönözni a  beruházásokat a  hazai alapvető munkaügyi normák, 
a  közegészségügyi, a  biztonsági vagy a  környezetvédelmi intézkedések enyhítésével. Nem mondhatnak le, 
illetve nem térhetnek el, illetve nem ajánlhatják fel a  lemondást vagy az  egyéb módon történő eltérést ezektől 
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az  intézkedésektől annak érdekében, hogy ösztönözzék a  beruházásoknak a  területükön történő létrehozását, 
megszerzését, kiterjesztését vagy megtartását.

3. cikk
Beruházás és szabályozási intézkedések

 1.  A  jelen Megállapodás rendelkezései nem befolyásolják a  Szerződő Felek azon jogát, hogy területükön belül 
megkülönböztetésmentesen hozzanak szabályozási intézkedéseket olyan jogszerű szakpolitikai célkitűzések 
megvalósítása érdekében, mint például a  közegészségügy, a  biztonság, a  környezet védelme és a  szociális vagy 
fogyasztóvédelem.

 2.  Pusztán az  a  tény, hogy valamely Szerződő Fél olyan szabályozást alkalmaz – beleértve a  törvényeinek és 
a  rendeletek módosítását is –, amely negatívan érinti a  beruházásokat vagy befolyásolja a  beruházó által 
várható nyereséget, önmagában még nem feltétlenül 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.

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

4. cikk
Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

 1.  Mindkét Szerződő Fél a  másik Szerződő Fél beruházóit és beruházásait olyan elbánásban részesíti, amely nem 
kevésbé kedvező, mint az  az elbánás, amelyet saját beruházói és azok beruházásai számára hasonló körülmények 
között területén beruházásai fenntartása, működtetése, igazgatása, használata, élvezete, értékesítése vagy velük 
való rendelkezés vonatkozásában biztosítana.

 2.  Egyik Szerződő Fél sem köteles ugyanolyan bánásmódban részesíteni a  másik Szerződő Fél beruházóit a  saját 
beruházóikkal szemben a  földterületek és ingatlanok tulajdonjogának, valamint a  támogatások és kedvezményes 
kölcsönök megszerzése tekintetében.

 3.  Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél beruházóit és azok beruházásait olyan elbánásban részesíti a területén 
létrehozott beruházásaik lebonyolítása, működtetése, igazgatása, fenntartása, használata, élvezete, értékesítése 
vagy a velük való rendelkezés tekintetében, amely nem kevésbé kedvező, mint egy harmadik állam beruházói vagy 
azok beruházásai részére hasonló körülmények között biztosított elbánás.

 4.  Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 3. bekezdésben 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 Szerződő Felek általi megsértését.

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

 6.  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.



4186 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 107. szám 

 7.  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; vagy
(b)  olyan nemzetközi megállapodás vagy konstrukció alapján nyújthat, amely teljes egészében vagy főként 

az adózással kapcsolatos.

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 az  azonos körülmények között 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)  beruházásukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai igénybe vették; vagy
(b)  beruházásukat, 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,
azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás vagy helyreállítás jár indokolatlan késedelem nélkül azon Szerződő Fél 
részéről, melynek a területén a veszteség bekövetkezett.

6. cikk
Kisajátítás

 1.  A  saját területén egyik Szerződő Fél sem – sem közvetlenül, sem a  kisajátításokkal egyenértékű intézkedésekkel 
(a továbbiakban: kisajátítás) – sajátíthatja ki és nem államosíthatja a másik Szerződő Fél beruházóinak beruházásait, 
kivéve:
(a)  közérdekből;
(b)  megkülönböztetéstől mentes módon;
(c)  azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás kifizetésekor, e cikknek megfelelően; és
(d)  a vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel összhangban.

 2.  Az e cikk 1. bekezdésének (c) pontjában említett kártalanítást:
(a)  haladéktalanul be kell fizetni, és szabadon átutalható egy szabadon átváltható pénznemben;
(b)  egyenértékű a  kisajátított beruházásnak közvetlenül a  kisajátítás előtti piaci értékével (a  továbbiakban: 

a kisajátítás időpontja); és
(c)  nem tükrözi az értékváltozást, amely azért történt, mert a tervezett kisajátítás korábban ismertté vált.

 3.  A kártalanításnak tartalmaznia kell a kamatot, amelyet a kisajátítás napjától a tényleges kifizetés napjáig érvényes 6 
(hat) hónapos LIBOR alapján kell kiszámítani, valamint ténylegesen realizálhatónak és szabadon átutalhatónak kell 
lennie egy szabadon átváltható pénznemben az átutalás időpontjában érvényes piaci árfolyamon.

 4.  A cikk alkalmazásában:
(a)  A kisajátítással egyenértékű intézkedések (a továbbiakban: közvetett kisajátítás) valamely Szerződő Fél olyan 

intézkedésének vagy intézkedéssorozatának eredményeként állnak 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 valamelyik 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, főleg a  célja és 
a tartalma; és
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(c)  nem jelent közvetett kisajátítást a  Szerződő Felek olyan, megkülönböztetéstől mentes intézkedése vagy 
intézkedéssorozata, amelyet jóhiszeműen és önkényesség nélkül, valamilyen közérdek miatt – beleértve 
a  közegészségügyi, közbiztonsági és környezetvédelmi célokat – dolgoznak ki és alkalmaznak, az  elérni 
kívánt célhoz szükséges és azzal arányos mértékben.

 5.  Bármelyik Szerződő Fél azon beruházója, akinek a  beruházásait kisajátítás érintette, jogosult arra, hogy ügyét 
a beruházás fogadó Szerződő Felének illetékes testülete haladéktalanul megvizsgálja a beruházásuk értékelésére és 
a kártalanítás kifizetésére vonatkozóan, e cikk rendelkezéseinek megfelelően.

7. cikk
Átutalások

 1.  A  Szerződő Felek engedélyezik a  beruházásokkal és hozamokkal kapcsolatos kifizetések szabad átutalhatóságát. 
Az  átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, összhangban annak a  Szerződő Félnek 
a  törvényeivel és jogszabályaival, ahol a  beruházást létrehozták, minden korlátozás vagy indokolatlan késedelem 
nélkül. Az ilyen átutalások különösen 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 szerződések értelmében tett kifizetéseket, ideértve a hitelszerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket;
(e)  a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy felszámolásából befolyó összegeket;
(f )  a  másik Szerződő Fél természetes személyeinek és bármely harmadik állam természetes személyének 

jövedelme és javadalmazása, akik számára engedélyezett a  területén végzett Beruházással kapcsolatos 
tevékenységek folytatása;

(g)  a jelen Megállapodás 5. és 6. cikke szerinti kártalanítási kötelezettségeket; és
(h)  a jelen Megállapodás 10. 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 törvényekben előírt pénzügyi kötelezettségének.

 3.  E  Cikk egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az  megakadályozza a  Szerződő Feleket abban, 
hogy az  átutalást késleltessék vagy megakadályozzák a  következőkre vonatkozó törvényeiknek méltányos, 
megkülönböztetéstől mentes és jóhiszemű alkalmazása révén:
(a)  csőd, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;
(b)  értékpapírok, tőzsdei határidős ügyletek, opciós ügyletek vagy származtatott ügyletek megkötése, 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; vagy
(e)  a végzések vagy az ítéletek végrehajtásáról való gondoskodás bírósági eljárásokban.

 4.  A  jelen Megállapodás alkalmazásában az  átutalást szabadon átváltható pénznemben kell teljesíteni az  átutalás 
időpontjában érvényes piaci árfolyamon, hacsak másként nem állapodnak meg. Ha ilyen árfolyam nem létezik, 
eltérő megállapodás 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, kártalanítás 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, – beleértve a 10. cikkben említett, a Szerződő Fél és a másik 
Szerződő Fél beruházója közötti beruházási viták rendezéséről szólókat – továbbá átvállalja a  beruházással 
kapcsolatos kötelezettségeket.

 2.  Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.
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9. cikk
Kulcsfontosságú személyzet belépése
A Szerződő Felek jogszabályaikkal összhangban megkönnyítik a másik Szerződő Fél beruházói és kulcsfontosságú 
személyzetük számára – akiknek a  munkája összefügg a  beruházásokkal, például azok, akik magas szintű vezetői 
pozícióval rendelkeznek, vagy speciális ismereteket igényelnek – a belépéshez, tartózkodáshoz és munkavégzéshez 
szükséges engedélyek megadását.

10. 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, a Megállapodásnak az utóbbi Szerződő 
Fél területén megtörtént állítólagos megszegésével kapcsolatos 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 (ideértve a  bizonyítékként szolgáló dokumentumokat is), valamint ezek feltételezett jogalapját. 
Az  attól a  naptól számított 90 (kilencven) 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.

 3.  Ha az  egyik Szerződő Fél beruházója és a  másik Szerződő Fél közötti vita az  ilyen tárgyalásokra vonatkozó igény 
írásbeli benyújtása utáni 6 (hat) 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;
(b)  az  Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről 

Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint a  Beruházási 
Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID), amennyiben mindkét Szerződő Fél részese 
az Egyezménynek;

(c)  olyan nemzetközi ad hoc választottbírósághoz, amely az  Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi 
Jogi Bizottságának (UNCITRAL) választottbírósági szabályzata szerint jött létre. A  vitában álló felek írásban 
megállapodhatnak abban, hogy eltérnek a választottbírósági szabályzattól;

(d)  nemzetközi választottbírósági eljárás a  Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának (ICSID) 
Titkársága által az eljáráshoz szükséges kiegészítő intézkedések szabályai (továbbiakban „Az ICSID kiegészítő 
intézkedések szabályai”) szerint, amennyiben a  vitát kezdeményező Szerződő Fél vagy a  beruházó állama 
szerinti Szerződő Fél – de mindkettő nem – részese az Államok és más államok természetes és jogi személyei 
közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezménynek; vagy

(e)  a vitában részt vevő felek megállapodása szerinti bármely egyéb vitarendezési forma keretében.
 4.  A  vitának az  e  cikk 3. bekezdésének (b)–(e)  pontjában említett egyik bíróság elé történő benyújtását követően 

a beruházónak nincs joga arra, hogy a vitát más rendezési mechanizmusban is benyújtsa.
Abban az  esetben, ha a  3. bekezdés (a)  pontja alapján beruházási vitát szeretnének rendezni, a  3. bekezdés  
(b)–(e)  pontjaiban meghatározott bármely választottbírósági vagy vitarendezési módot csak akkor lehet igénybe 
venni, ha a  vitató beruházó a  vitató Szerződő Fél törvényi és rendeleti rendelkezéseivel összhangban visszavonja 
az ilyen nemzeti jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó igényét, mielőtt arról jogerős határozat születne.

 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 6 (hat) hónapon belül nem rendezhető, és ezért a kifogással 
élő beruházó a  vitát a  3. bekezdés (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 az  1. és 2. bekezdésében foglaltak szerint, a  3. bekezdéssel összhangban csak akkor kérelmezhet 
választottbírósági vitarendezést, ha még nem telt el 3 (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 Szerződő Felek között alkalmazandó egyéb nemzetközi jogszabályok és elvek szerinti értelmezésnek megfelelően 
alkalmazza. Az  egyértelműség érdekében, a  Szerződő Felek nemzeti joga nem képezi részét az  alkalmazandó 
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jognak, amikor a bíróság meghozza a határozatát. Magyarország vonatkozásában a nemzeti jog magában foglalja 
az Európai Unió jogát.

 8.  A  3. bekezdés (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
(a)  nem állhatnak kapcsolatban egyetlen kormánnyal sem,
(b)  nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól a  vitához kapcsolódó ügyek 

tekintetében,
(c)  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, a  jelen Megállapodás vagy bármely más nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó 
beruházással kapcsolatos vitában. A Szerződő Felek a jelen cikkhez kapcsolódó viták során a választottbírók 
számára alkalmazandó egyedi magatartási kódexről tárgyalnak, amelyben a magatartási kódex betartásával 
kapcsolatos döntéseket egy, a Válaszottbíróságon kívüli személy hozza meg.

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

 11.  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.

 12.  A  vitában részt vevő Szerződő Fél a  választottbíráskodás vagy a  választottbírósági határozat végrehajtásának 
egyetlen szakaszában sem emelhet kifogást azzal a  kijelentéssel, hogy a  Beruházó – aki a  vita másik fele – 
kártalanításban részesült a veszteségeinek teljes vagy részleges fedezésére kártalanítási, garancia- vagy biztosítási 
szerződés alapján.

11. 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 diplomáciai csatornákon keresztül.

 2.  Ha a vita ily módon 6 (hat) hónapon belül nem rendezhető attól a naptól számítva, amelyen valamelyik Szerződő 
Fél írásban kérte az ilyen konzultációt vagy tárgyalást, 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 2 (két) hónapon belül mindkét Szerződő Fél kijelöli a  bíróság egy-egy tagját.  
Ezt követően ezen 2 (két) tagnak egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, amely diplomáciai kapcsolatot 
tart fenn mindkét Szerződő Féllel, akit a  bíróság elnökévé (a  továbbiakban: „elnök”) jelölnek ki. A  bíróság elnökét  
a 2 (két) másik tag kijelölésének időpontjától számított 3 (három) hónapon belül ki kell jelölni.

 4.  Amennyiben a jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a szükséges kijelölések nem történtek 
meg, eltérő megállapodás hiányában bármelyik Szerződő Fél a Nemzetközi Bíróság elnökét felkérheti 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 Szerződő Felek egyéb rendelkezéseit figyelembe véve a bíróság eljárási szabályait maga határozza meg.
 6.  A  bíróság döntését a  jelen Megállapodás rendelkezései, valamint a  vonatkozó nemzetközi jogi szabályok és 

alapelvek alapján hozza meg.
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 7.  A választottbíróság döntését szavazattöbbséggel hozza.
 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, kivéve, ha 
a választott bíróság másként nem dönt.

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

12. cikk
Átláthatóság
A jelen Megállapodás alapján Magyarország ellen indított választottbírósági eljárásokra az  UNCITRAL beruházó 
és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályokat kell alkalmazni. 
Az  Ománi Szultánság megfelelően mérlegeli az  UNCITRAL beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló 
választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályoknak az  alkalmazását egy, a  jelen Megállapodás alapján 
az  Ománi Szultánság ellen esetlegesen indított választottbírósági eljárás során. A  jelen Megállapodás vagy 
az  alkalmazandó választottbírósági szabályok egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg az  Európai Unió és 
Magyarország közötti információcserét a  jogvitákkal kapcsolatban. Mindkét Szerződő Fél közzéteszi vagy más 
módon nyilvánosan elérhetővé teszi az általánosan alkalmazandó törvényeit és rendeleteit, valamint a nemzetközi 
megállapodásokat, amelyek befolyásolhatják a  másik Szerződő Fél beruházóinak az  előző Szerződő Fél területén 
történő Beruházásait.

13. cikk
Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek alkalmazása
Ha valamelyik Szerződő Fél törvényei vagy azoknak a  meglévő vagy jövőbeli két- vagy többoldalú 
megállapodásokból eredő kötelezettségeik, amelyeknek részes felei, a  jelen Megállapodáson kívül olyan általános 
vagy különös rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek a  másik Szerződő Fél beruházásai és beruházói számára 
kedvezőbb bánásmódot biztosítanak, mint amit a  jelen Megállapodás előír, az  ilyen rendelkezések felülírják ezt 
a Megállapodást, amennyiben kedvezőbbek.

14. cikk
A Megállapodás hatálya
A Megállapodást az  egyik Szerződő Fél területén, annak 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.

15. cikk
Egyeztetések
Bármelyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a Megállapodás értelmezéséről vagy 
alkalmazásáról egyeztessenek, melyet diplomáciai úton kell közölni. Az  egyik Szerződő Fél kérésére a  lehetséges 
mértékig információcsere történik arról, hogy a másik Szerződő Fél törvényei, jogszabályai, határozatai, igazgatási 
gyakorlatai, eljárásai vagy szakpolitikái milyen hatással lehetnek a  jelen Megállapodás hatálya alá tartozó 
beruházásokra.

16. cikk
Általános kivételek

 1.  A  Megállapodásban semmi sem értelmezhető akként, hogy a  Szerződő Felet akadályozhatja abban, hogy 
prudenciális okokból pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elővigyázatossági intézkedéseket vezessen be vagy 
tartson fenn, mint például:
(a)  beruházók, betétesek, kötvénytulajdonosok vagy azoknak a  személyeknek a  védelme, akikkel szemben 

letéteményesi kötelezettség áll fenn egy pénzügyi szolgáltató részéről; és
(b)  a Szerződő Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása.
Amennyiben ezek az intézkedések nem felelnek meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek, nem használhatók fel 
arra, hogy a Szerződő Felek elkerüljék a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeiket.

 2.  (a)  A  jelen Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy a  Szerződő Felet akadályozza abban, hogy  
 fizetési mérlegének súlyos nehézsége vagy annak veszélye esetén átutalásokat korlátozó intézkedéseket  
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 vezessen be, különös tekintettel a  határokon átnyúló tőkeügyletekre és a  7.  cikkre (Átutalások), és  
 olyan esetekben, amikor kivételes körülmények között a  tőkemozgások komoly nehézségeket okoz(hat)nak  
 a makrogazdasági irányításban, különösen a monetáris és az árfolyam-politikák vonatkozásában.
(b)  Az e cikk (a) pontjában említett intézkedések/intézkedéseket/intézkedéseknek:

(i)  méltányosak, jóhiszeműek, nem önkényesek és nem indokolatlanul megkülönböztetőek;
(ii)  nem haladhatják meg az (a) pontban meghatározott ügyek kezeléséhez szükséges hatáskört;
(iii)  átmeneti jellegűek, és azokat a  lehető leghamarabb meg kell szüntetni, amint a  körülmények azt 

megengedik;
(iv)  haladéktalanul be kell jelenteni a másik Szerződő Félnek; és
(v)  el kell kerülniük a másik Szerződő Fél kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi érdekeinek szükségtelen 

megsértését.
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.  A jelen Megállapodás rendelkezései:
(a)  nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik Szerződő Felet akadályozzák olyan intézkedések meghozatalában, 

amelyek alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükségesek, amelyek magukban foglalhatják a vám-, 
gazdasági vagy monetáris unióban, egy közös piacon vagy egy szabadkereskedelmi övezetben való 
tagságából fakadó érdekeket és intézkedéseket:
(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; vagy hasadó anyagokhoz vagy olyan 
anyagokhoz, amelyekből származnak; vagy

(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 harmadik 
állambeli beruházók tulajdonában vagy irányítása alatt áll, és az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél:
(a)  nem tart fenn diplomáciai kapcsolatot a harmadik állammal; vagy
(b)  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.  Egy Szerződő Fél megtagadhatja a  jelen Megállapodás előnyeit a  másik Szerződő Fél azon beruházója számára, 
amely e Szerződő Fél jogi személye, továbbá a beruházásai számára, ha ez a jogi személy nem folytat jelentős üzleti 
tevékenységet a megtagadó Szerződő Fél területén, vagy ha a megtagadó Szerződő Fél személyei birtokolják vagy 
irányítják ezt a jogi személyt.

 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.

17. cikk
Záró rendelkezések, hatálybalépés, időbeli hatály, megszűnés és módosítások

 1.  A  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.
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 2.  A  Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a  Megállapodás hatálybalépésére vonatkozó 
belső jogi eljárási követelményeiket teljesítették. Ez  a  Megállapodás az  utolsó értesítés kézhezvételét követő  
60. (hatvanadik) napon lép hatályba.

 3.  A  jelen Megállapodás 10 (tíz) éves időtartamra marad hatályban, majd azt követően hatálya meghosszabbodik, 
kivéve, ha valamely Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül, írásban tájékoztatja a  másik Szerződő Felet 
a  felmondásra vonatkozó szándékáról. A  felmondás az  értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követően  
1 (egy) évvel lép hatályba, de nem korábban, mint a kezdeti 10 (tíz) éves időszak lejárta.

 4.  A jelen Megállapodás megszüntetése előtt megvalósított beruházások tekintetében a Megállapodás rendelkezései 
a megszüntetést követő további 10 (tíz) évig alkalmasak maradnak joghatás kiváltására.

 5.  A  jelen Megállapodás a  Szerződő Felek közötti írásbeli megegyezéssel módosítható, diplomáciai csatornákon 
keresztül. Minden módosítás a Megállapodás szerves részét képezi, és e cikk (2) bekezdésében meghatározottakkal 
egyenlő módon lép hatályba.

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

KÉSZÜLT két eredeti példányban, Maszkatban, 2022. február 02. napján, azaz 30 Jumada 2 1443, magyar, arab és 
angol nyelven, és mind a  három nyelven egyaránt hiteles szövegnek minősül. Értelmezésbeli eltérések esetén 
az angol nyelvű szöveg az irányadó. 

2. melléklet a 2022. évi X. törvényhez

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN  
FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman (hereinafter referred to as the 
“Contracting Parties”);

Desiring to expand and strengthen the existing 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;

Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the promotion and protection 
of public health, environment, security, safety, and sustainable development as well as with the promotion of 
internationally recognized labour rights and principles of corporate social responsibility;

Desiring to secure an overall balance of rights and obligations between Investors and the host state; and

Realising that the promotion and reciprocal protection of Investments, according to the present Agreement, 
stimulates the business initiatives between the Contracting Parties in the interest of their economic development;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:

 1.  The term “Investment” shall comprise of every kind of asset owned or controlled by an Investor of one Contracting 
Party in the Territory of the other Contracting Party in connection with economic activities pursuant to the laws and 
regulations of the latter and has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other 
resources, the expectation of gain or profit and the assumption of risk and shall include, in particular, though not 
exclusively:
(a)  movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens and pledges;
(b)  shares, stocks and any other form of equity participation in a company;
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(c)  bonds, debentures, loans and other forms of debt;
(d)  turnkey, construction, management, production, revenue-sharing, and other similar contracts;
(e)  claims to money or to any performance having an economic value associated with an Investment;
(f )  intellectual and industrial property rights, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of 

breeders and new varieties of plants, technical processes, trade secrets, geographical indications and trade 
names associated with an Investment; and

(g)  rights conferred pursuant to laws or contracts such as concessions, licenses, authorizations and permits, 
including those for the exploration, extraction, refining, production, storage, transport, transmission, and 
distribution of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as an Investment on the 
condition that this alteration is made in accordance with the 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 Person or Legal Person of one Contracting Party that has made an 
Investment in the Territory of the other Contracting Party;

 3.  The term “Natural Person” shall mean any individual having the nationality of either Contracting Party in accordance 
with its laws;

 4.  The term “Legal Person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity that is incorporated or 
constituted in accordance with its laws, has its central administration or principal place of business in the Territory of 
one Contracting Party, and carries out business activities in that Territory, whether privately or state-owned.

 5.  The term “Returns” shall mean amounts yielded by an Investment and includes in particular, though not exclusively, 
profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

 6.  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 Sultanate of Oman, the land, internal waters, territorial sea, air space under its sovereignty, 

and maritime areas, namely, the exclusive economic zone and the continental shelf, where the Sultanate of 
Oman exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its domestic laws and the provisions of 
international law.

 7.  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.

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 laws and regulations.

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

effective access to justice, in judicial and administrative proceedings;
(c)  manifest arbitrariness;
(d)  targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or
(e)  harassment, coercion or abuse of power.
Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content of the obligation to provide fair 
and equitable treatment to reflect what is required under customary international law.

 4.  For greater certainty, “full protection and security” refers to the Contracting Party’s obligations to provide the 
physical security of Investors and Investments.

 5.  A  breach of another provision of this Agreement or of a  separate international agreement does not establish 
a breach of this Article.
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 6.  The fact that a measure breaches domestic 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 of this 
Article.

 7.  The Contracting Parties recognise that it is inappropriate to encourage investment by relaxing domestic core labour 
standards, public health, safety or environmental measures. They shall not waive or otherwise derogate from or 
offer to waive or otherwise derogate from, such measures as encouragement for the establishment, acquisition, 
expansion or retention in their territories, of an Investment.

Article 3
Investment and Regulatory Measures

 1.  The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties to regulate in 
a  non-discriminatory manner within their Territories through measures necessary to achieve legitimate policy 
objectives, such as the protection of public health, safety, environment and social or consumer protection.

 2.  The mere fact that a  Contracting Party regulates, including through a  modification to its laws and regulations, in 
a manner which negatively affects an Investment or interferes with an Investor’s expectations of profits, does not 
necessarily 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.

 4.  Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of 
a subsidy or requesting its reimbursement or requiring that Contracting Party to compensate the Investor, 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 any authority of similar nature.

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 circumstances, 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.  A  Contracting Party shall not be obliged to accord to the Investors of the other Contracting Party the same 
treatment they accord to their own Investors with regards to the acquisition of ownership of lands and real estate, 
and obtaining grants and soft loans.

 3.  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 circumstances, to investors of a  third country or to their 
Investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or 
disposal of their Investments in its Territory.

 4.  For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraph 3 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.

 5.  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 present or future customs, 
economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

 6.  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.

 7.  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:
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(a)  any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or may 
become a party; or

(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, in like circumstances, 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; or
(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, prompt, adequate and effective 
compensation or restitution without undue delay.

Article 6
Expropriation

 1.  Neither Contracting Party shall in its Territory expropriate or nationalise Investments of Investors of the other 
Contracting Party either directly or through measures equivalent to expropriation (hereinafter referred to as 
“expropriation”) except:
(a)  for a public interest;
(b)  in a non-discriminatory manner;
(c)  upon payment of prompt, adequate, and effective compensation in accordance with this Article; and
(d)  under due process of law.

 2.  The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall:
(a)  be paid without delay and freely transferable in a Freely Convertible Currency;
(b)  be equivalent to the market value of the expropriated Investment immediately before the expropriation took 

place (“the date of expropriation”); and
(c)  not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier.

 3.  The compensation shall include interest calculated on 6 (six) months LIBOR basis from the date of expropriation to 
the date of actual payment and shall be effectively realisable and freely transferable in a Freely Convertible Currency 
at the market exchange rate prevailing on the time of transfer.

 4.  For the purpose of this Article:
(a)  Measures equivalent to expropriation (“indirect expropriation”) result 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, constitute 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 measures of a Contracting Party have an adverse effect on the economic value of 
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, mainly 
their object and content; and

(c)  non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public interest including for 
reasons of public health, safety, and environmental protection, which are taken in good faith and which are 
neither arbitrary nor disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect expropriation.

 5.  The Investor affected shall have a right, pursuant to the law of the expropriating Contracting Party, to prompt review 
of its claim and of the valuation of its Investment, by a  judicial or other competent authority of that Contracting 
Party, in accordance with the principles set out in this Article.
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Article 7
Transfers

 1.  The Contracting Parties shall guarantee 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 laws and regulations of the 
Contracting Party where Investments were made without any restriction or undue delay. Such transfers shall include 
in particular:
(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 made under contracts, including payments in connection with loan agreements;
(e)  proceeds of the total or partial sale or liquidation of the Investment;
(f )  earnings and remunerations of Natural Persons of the other Contracting Party and Natural Persons of any 

other third state who are allowed to engage in activities related to Investments made in its Territory;
(g)  compensations owed pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement; and
(h)  payments arising out of settlement of a dispute under Article 10 of this Agreement.

 2.  The transfers shall be made after the Investor fulfilled all of its related financial obligations according to the 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 delaying or preventing a  transfer 
through the equitable, non-discriminatory, and good-faith application of its laws relating to:
(a)  bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;
(b)  issuing, trading or dealing in securities, futures, options or derivatives;
(c)  criminal or penal offences;
(d)  financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial 

regulatory authorities; or
(e)  ensuring compliance with orders or judgements in adjudicatory proceedings.

 4.  For the purpose of this Agreement, the transfer shall be made in a  Freely Convertible Currency at the market 
exchange rate prevailing at the time of 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, an 
indemnity 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 Contracting Party, 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 including those mentioned in Article 10 on the Settlement of 
Investment Disputes between the Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party 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.

Article 9
Entry of Key Personnel
Each Contracting Party shall, in accordance with its laws, facilitate granting Investors of the other Contracting Party 
and to their key personnel whose work is connected with the Investments, such as those in a capacity that is high 
managerial or executive or requires specialized knowledge the necessary permits for the entry, sojourn and work.
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Article 10
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the Other 
Contracting Party

 1.  Any dispute which may arise between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party 
concerning an alleged breach of this Agreement in the Territory of that other Contracting Party shall, if possible, be 
settled amicably by 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 (ninety) 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 cannot be thus 
settled within a period of 6 (six) months following the date on which such negotiations were requested by 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;
(b)  the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant to the applicable provisions 

of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States 
opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties are a party 
to this Convention;

(c)  an ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to deviate from these 
Arbitration Rules;

(d)  international arbitration under the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of 
Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (“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 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States 
and Nationals of other States, opened for signature at Washington D. C. on March 18, 1965; 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 (b)–(e) of this Article, the 

Investor shall have no right to submit the dispute to other settlement mechanism.
In the event that an Investment dispute has been submitted under paragraph 3 (a) of this Article, any arbitration or 
other form of dispute settlement set forth in paragraph 3 (b)–(e) of this Article can be sought only if the disputing 
Investor withdraws, in accordance with the laws and regulations of the disputing Contracting Party, its claim from 
such domestic remedy before the final decision is made therein.

 5.  If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus 
settled within a period of 6 (six) 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 by written 
notice of its intention.

 6.  An Investor may submit a dispute as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article to arbitration in accordance 
with paragraph 3 of this Article only if not more than 3 (three) years have elapsed from the date on which the 
Investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and 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 
Contracting Parties. For greater certainty, the domestic law of the Contracting Parties shall not constitute part of the 
applicable law when the tribunal renders its decision. In case of Hungary, the term “domestic law” comprises the law 
of the European Union.

 8.  The tribunals 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 domestic 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 domestic law of a  Contracting Party as a  matter of fact. In doing so, the tribunal shall follow 
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the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and 
any meaning given to domestic 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:
(a)  affiliate with any government;
(b)  take any instructions from any organisations or government with regard to matters related to the dispute; 

and
(c)  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 Contracting Parties 
shall negotiate a  specific code of conduct for the arbitrators to be applied in disputes arising out of this 
Article whereby the decisions on compliance with the code of conduct 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.  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.

 12.  A  Contracting Party, which is a  party to a  dispute, shall not at any stage of arbitration or enforcement of an 
arbitration award raise an objection claiming that the Investor, who is the other party to the dispute, has received an 
indemnity to cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance contract.

Article 11
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 by consultation or negotiation through diplomatic channels.

 2.  If the dispute cannot be thus settled within 6 (six) months from the date on which such consultation or negotiation 
were requested in writing by either Contracting Party, it shall, upon the request of either Contracting Party, be 
submitted to an Arbitral Tribunal of 3 (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 2 (two) months from 
the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint 1 (one) member of the 
Tribunal. These 2 (two) members shall then select a national of a third state, which maintains diplomatic relations 
with both Contracting Parties, who shall be appointed as the Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the 
“Chairman”). The Chairman shall be appointed within 3 (three) months from the date of appointment of the other  
2 (two) members.

 4.  If within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary appointments have not been made, either 
Contracting Party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of 
Justice to make the necessary 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.  Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall determine its rules of procedure.
 6.  The tribunal shall issue its decision on the basis of the provisions of this Agreement as well as of the applicable rules 

and principles of international law.
 7.  The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
 8.  Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the 

cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties, unless the 
arbitral tribunal decides otherwise.

 9.  The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.
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Article 12
Transparency
The UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration shall apply to arbitration proceedings 
initiated against Hungary under this Agreement. The Sultanate of Oman shall duly consider the application of 
the UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration to arbitration proceedings initiated 
against the Sultanate of Oman under this Agreement. Nothing in this Agreement or the applicable arbitration 
rules shall prevent the exchange of information between the European Union and Hungary or vice versa relating 
to a dispute. Each Contracting Party shall publish, or otherwise make publicly available, its laws and regulations of 
general application as well as international agreements which may affect the Investments of Investors of the other 
Contracting Party in the Territory of the former Contracting Party.

Article 13
Application of Other Rules and Special Commitments
If the laws of either Contracting Party or their obligations under existing or future bilateral or multilateral agreement 
to which they are parties, in addition to the present Agreement, contain provisions whether general or specific, 
entitling Investments and Investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is accorded 
by the present Agreement, such provisions shall prevail over this Agreement to the extent they are more favourable.

Article 14
Scope of Application
This Agreement shall apply to Investments made in the Territory of one of the Contracting Parties in accordance 
with its 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 15
Consultations
Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to consultations on the 
interpretation or application of this Agreement through the diplomatic channels. Upon request by either 
Contracting Party, to the extent possible, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, 
decisions, administrative practices or procedures, or policies of the other Contracting Party may have on 
Investments covered by this Agreement.

Article 16
General Exceptions

 1.  Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a  Contracting Party from adopting or maintaining 
measures relating to financial services for prudential reasons, such as:
(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 a means of 
avoiding the obligations of the Contracting Parties under this Agreement.

 2.  (a)  Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining  
 measures that restrict transfers – especially relating to cross-border capital transactions and Article 7 –  
 where the Contracting Party experiences serious balance of payments difficulties, or the threat thereof and in  
 cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious  
 difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.
(b)  Measures referred to in paragraph (a) of this Article shall:

(i)  be equitable, in good faith and neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory;
(ii)  not exceed those necessary to deal with the cases set out in paragraph (a) above;
(iii)  be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;
(iv)  be promptly notified to the other Contracting Party; and
(v)  avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interest of the other 

Contracting Party.



4200 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 107. szám 

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 which may include interests and measures deriving from its membership in 
a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area:
(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 to fissionable materials 
or the materials from which they are derived; 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 Investor of the 
other Contracting Party or the Investments, and the denying Contracting Party:
(a)  does not maintain diplomatic relations with the third state, or
(b)  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.

 5.  A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other Contracting Party that is 
a  Legal Person of such Contracting Party and to its Investments, if that Legal Person has no substantial business 
activities in the Territory of the denying Contracting Party or if persons of the denying Contracting Party own or 
control that Legal Person.

 6.  All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include measures applicable in accordance 
with European Union 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.

Article 17
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 legal procedural 
requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into 
force 60 (sixty) days after the receipt of the last notification.

 3.  This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and afterwards shall continue to be in force unless 
either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party through diplomatic channels of its intention 
to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective 1 (one) year after it has been received 
by the other Contracting Party but not earlier than the expiry of the initial period of 10 (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 10 (ten) years from the date of termination.

 5.  This Agreement may be amended by written agreement through diplomatic channels between the Contracting 
Parties. Any amendment shall be an integral part of the Agreement and enters into force in the same manner as 
specified in paragraph 2 of this Article.
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In witness whereof, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat on this 02 day of February, 2022 corresponding to 30 day of Jumada 2 1443 in the 
Hungarian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of 
interpretation, the English text shall prevail.

2022. évi XI. törvény
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között 
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint 
e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks-  
és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten,  
1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és  
Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának Kormánya között a  Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, 
valamint e  megállapodásnak a  Man-szigetre, a  Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a  Turks- és 
Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és 
november  7-én a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

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

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, a  6.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet a  Megállapodás negyedik bekezdésében foglaltak 

szerint, Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc nappal lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, a  6.  §, valamint az  1.  melléklet és 2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

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

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. §  Hatályát veszti a  Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság 
Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
5/1988. (II. 12.) MT rendelet.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2022. évi XI. törvényhez

„A Budapesti Brit Nagykövetség üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és 
megtiszteltetés, hogy hivatkozhat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar 
Népköztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 
1987. március 9-én aláírt megállapodásra („Megállapodás”), valamint a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 
védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i 
Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a  Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, 
Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött jegyzékváltásra („a Kiterjesztő Jegyzékváltás”).

A Budapesti Brit Nagykövetség és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma között Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya („az Egyesült Királyság”) és Magyarország Kormánya (együttesen: 
„a  Felek”) nevében folytatott megbeszéléseket követően a  Budapesti Brit Nagykövetség számára megtiszteltetés, 
hogy az alábbiakat javasolhatja:

Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és Magyarország 
Kormánya között a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és 
a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 
szóló Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről („megszűnésről szóló 
Megállapodás”).

1. A Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten megszüntetik a  Megállapodást és a  Kiterjesztő 
Jegyzékváltást; és

2. A Megállapodás 13. Cikk (3)  bekezdésének rendelkezései ellenére, a  Megállapodás és a  Kiterjesztő 
Jegyzékváltás megszűnését követően a  Megállapodás, valamint a  Kiterjesztő Jegyzékváltás rendelkezései 
hatályukat vesztik a Megállapodás hatálya alatt létesített beruházások tekintetében.

Amennyiben Magyarország Kormánya számára a fent említett javaslat elfogadható, a Budapesti Brit Nagykövetség 
továbbá tisztelettel javasolja, hogy ezen jegyzék, valamint Magyarország válaszjegyzéke együttesen hozza létre 
a megszűnésről szóló Megállapodást.

A megszűnésről szóló Megállapodás Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc (30) 
nappal lép hatályba.

A Budapesti Brit Nagykövetség ezúton megragadja az  alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország 
Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki a  Budapesti Brit Nagykövetségnek, és 
megtiszteltetés, hogy hivatkozhat az  Egyesült Királyság 39/21/2. számú, 2022. január 18-án kelt alábbi szóbeli 
jegyzékére:

„A Budapesti Brit Nagykövetség üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és 
megtiszteltetés, hogy hivatkozhat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar 
Népköztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 
1987. március 9-én aláírt megállapodásra („Megállapodás”), valamint a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 
védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i 
Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a  Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, 
Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött jegyzékváltásra („a Kiterjesztő Jegyzékváltás”).
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A Budapesti Brit Nagykövetség és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma között Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya („az Egyesült Királyság”) és Magyarország Kormánya (együttesen: 
„a  Felek”) nevében folytatott megbeszéléseket követően a  Budapesti Brit Nagykövetség számára megtiszteltetés, 
hogy az alábbiakat javasolhatja:

Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és Magyarország 
Kormánya között a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és 
a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 
szóló Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről („megszűnésről szóló 
Megállapodás”).

1. A Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten megszüntetik a  Megállapodást és a  Kiterjesztő 
Jegyzékváltást; és

2. A Megállapodás 13. Cikk (3)  bekezdésének rendelkezései ellenére, a  Megállapodás és a  Kiterjesztő 
Jegyzékváltás megszűnését követően a  Megállapodás, valamint a  Kiterjesztő Jegyzékváltás rendelkezései 
hatályukat vesztik a Megállapodás hatálya alatt létesített beruházások tekintetében.

Amennyiben Magyarország Kormánya számára a fent említett javaslat elfogadható, a Budapesti Brit Nagykövetség 
továbbá tisztelettel javasolja, hogy ezen jegyzék, valamint Magyarország válaszjegyzéke együttesen hozza létre 
a megszűnésről szóló Megállapodást.

A megszűnésről szóló Megállapodás Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc (30) 
nappal lép hatályba.

A Budapesti Brit Nagykövetség ezúton megragadja az  alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország 
Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

Válaszul Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tisztelettel tájékoztatja a  Budapesti Brit 
Nagykövetséget, hogy Magyarország elfogadja a  fenti javaslatot, és megerősíti, hogy az  Egyesült Királyság 
39/21/2. számú, 2022. január 18-ai szóbeli jegyzéke és a jelen válaszjegyzék hozza létre a Magyarország Kormánya 
és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között, a Magyar Népköztársaság Kormánya és 
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 
védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt Megállapodás, valamint a Budapesten 1991. október 25-én 
és november 7-én létrejött Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodást, amely a  jelen jegyzék 
kézhezvételétől számított harminc (30) nappal lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse 
a Budapesti Brit Nagykövetségnek megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

2. melléklet a 2022. évi XI. törvényhez

“The British Embassy in Budapest presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary 
and has the  honour to refer to the  Agreement between the  Government of the  United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the  Government of the  Hungarian People’s Republic for the  Promotion and Reciprocal 
Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 (“the  Agreement”), and to the  Exchange of Notes 
between the  Government of the  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the  Government of 
the  Republic of Hungary Extending the  Agreement for the  Promotion and Reciprocal Protection of Investments 
done at Budapest on 9 March 1987 to the Isle of Man, the Bailiwicks of Guernsey and Jersey, Gibraltar, the Turks and 
Caicos Islands and Bermuda done at Budapest on 25 October and 7 November 1991 (“the Extending Exchange of 
Notes”).

Further to discussions which have taken place between the British Embassy in Budapest and the Ministry of Foreign 
Affairs and Trade of Hungary on behalf of the  Government of the  United Kingdom of Great Britain and Northern 
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Ireland (“the  United Kingdom”) and the  Government of Hungary (together, “the  Parties”), the  British Embassy in 
Budapest has the honour to propose the following:

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Hungary on Termination of the Agreement between the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s 
Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and the Extending Exchange of 
Notes (“the Termination Agreement”)

1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement and the Extending Exchange of Notes; and
2. Notwithstanding paragraph 3 of Article 13 of the  Agreement, following the  termination of the  Agreement 

and the Extending Exchange of Notes, the provisions of the Agreement and the Extending Exchange of Notes 
shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.

If the  aforementioned proposal is acceptable to the  Government of Hungary, the  British Embassy in Budapest 
has further the  honour to propose that this Note together with the  Note of Hungary in reply shall constitute 
the Termination Agreement.

The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the Note of Hungary 
in reply.

The British Embassy in Budapest avails itself of this opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs and Trade of 
Hungary the assurances of its highest consideration.”

“The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the British Embassy in Budapest 
and has the honour to refer to the Note No. 39/21/2 of the United Kingdom, dated 18 January 2022 which reads as 
follows:

“The British Embassy in Budapest presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary 
and has the  honour to refer to the  Agreement between the  Government of the  United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the  Government of the  Hungarian People’s Republic for the  Promotion and Reciprocal 
Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 (“the  Agreement”), and to the  Exchange of Notes 
between the  Government of the  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the  Government of 
the  Republic of Hungary Extending the  Agreement for the  Promotion and Reciprocal Protection of Investments 
done at Budapest on 9 March 1987 to the Isle of Man, the Bailiwicks of Guernsey and Jersey, Gibraltar, the Turks and 
Caicos Islands and Bermuda done at Budapest on 25 October and 7 November 1991 (“the Extending Exchange of 
Notes”).

Further to discussions which have taken place between the British Embassy in Budapest and the Ministry of Foreign 
Affairs and Trade of Hungary on behalf of the  Government of the  United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (“the  United Kingdom”) and the  Government of Hungary (together, “the Parties”), the  British Embassy in 
Budapest has the honour to propose the following:

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Hungary on Termination of the Agreement between the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s 
Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and the Extending Exchange of 
Notes (“the Termination Agreement”)

1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement and the Extending Exchange of Notes; and
2. Notwithstanding paragraph 3 of Article 13 of the  Agreement, following the  termination of the  Agreement 

and the Extending Exchange of Notes, the provisions of the Agreement and the Extending Exchange of Notes 
shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.
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If the  aforementioned proposal is acceptable to the  Government of Hungary, the  British Embassy in Budapest 
has further the  honour to propose that this Note together with the  Note of Hungary in reply shall constitute 
the Termination Agreement.

The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the Note of Hungary 
in reply.

The British Embassy in Budapest avails itself of this opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs and Trade of 
Hungary the assurances of its highest consideration.”

In reply, the  Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary has the  honour to inform the  British Embassy in 
Budapest that the  Government of Hungary accepts the  foregoing proposal and confirms that Note No.  39/21/2 
of the  United Kingdom of 18 January 2022 and this Note in reply shall constitute the  Agreement between 
the  Government of Hungary and the  Government of the  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
on Termination of Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government 
of the  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the  Promotion and Reciprocal Protection of 
Investments done at Budapest on 9 March 1987, and the  Extending Exchange of Notes done at Budapest on 
25 October and 7 November 1991, which shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of this Note.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the British Embassy 
in Budapest the assurances of its highest consideration.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 105. §-sal egészül ki:
„105.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr97.) módosított 3.  § (3)  bekezdését és megállapított 2.  mellékletében foglalt táblázat  
103. sorát a Módr97. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében a „100. és 101. sora” szövegrész helyébe a „100., 101. és 103. sora” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 242/2022. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 103. sorral egészül ki:

(A (B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

103.

Babócsa–
Istvándi–Lakócsa–
Drávaszerdahely 
közötti 
nagykapacitású 
mezőbeni 
szénhidrogén 
vezetékek és  
a vezetékekhez 
kapcsolódó 
létesítmények 
építése

Babócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület
0167/2, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/11, 0167/12, 
0167/13, 0170, 0172/2, 0172/4, 0172/5, 0172/6, 0172/7, 0172/8, 
0172/10, 0172/11, 0172/12, 0172/13, 0172/14, 0172/15 és 
0172/16 helyrajzi számú ingatlanok,
Barcs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
01038, 01039/2, 01039/4, 01042, 01044, 01045, 01046, 01057, 
01058, 01059/1, 01060, 01061, 01066/1, 01066/2, 01066/3, 
01066/4, 01067, 01068/1, 01068/2, 01069, 01070, 01078, 
01079/1, 01080, 01081, 01082, 01091, 01092, 01025/1, 
01032/2, 01032/3, 01035, 01036/1, 01036/2, 01093, 01094, 
01095, 01096/1 és 0932 helyrajzi számú ingatlanok,
Bogdása közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
06/1, 050/3, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 052, 076/4, 076/5, 
076/6, 076/7, 077, 080/4, 080/5, 080/6, 080/8, 080/9, 082, 
083/2, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 084, 089/1, 090/5, 
090/20, 090/21, 091, 092/26, 096, 098/34, 098/37, 0101/4, 
0101/14, 0101/15, 0101/24, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 
0101/32, 0101/33, 0102, 0107, 0120, 0121, 0123, 0124, 0125, 
0126, 0127, 0128, 0130/1, 0130/2, 0131, 0132/2, 0134/1, 
0134/2, 0134/3, 0135, 0136, 0147, 0148, 0149, 0150 és 0152 
helyrajzi számú ingatlanok,
Bürüs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
048/2, 048/3, 049, 050, 0100, 0101, 0102, 0103/1, 0105, 
0110, 0145, 0153, 0154, 0155, 0156 és 0164 helyrajzi számú 
ingatlanok,
Csokonyavisonta közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
0546, 0547, 0548, 0549, 0553, 0554, 0555, 0556, 0562 és 0563 
helyrajzi számú ingatlanok,
Cún közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület
080/13, 080/14, 080/15, 080/16, 080/17, 080/7, 083/7, 084/2, 
091/3, 092, 093/3, 093/4, 094, 095/2, 096/4, 096/6, 0106, 
0117/12, 0117/13, 0117/14, 0117/19, 0117/20, 0148/3, 0148/4, 
0148/5 és 0149 helyrajzi számú ingatlanok,
Darány közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 051/13 helyrajzi számú 
ingatlan,
Drávacsepely közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 

Baranya Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető kormány- 
megbízott
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05/6, 05/7, 05/8, 05/21, 05/22, 05/23, 05/36, 05/37, 05/38, 
05/41, 05/45, 05/53, 05/55, 09, 010, 029, 033/2, 034, 050/3, 
050/4, 054/8 és 054/9 helyrajzi számú ingatlanok,
Drávaiványi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
035, 042/3, 042/4, 042/16, 042/17, 042/18, 043, 049/1, 049/2, 
049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/17, 
049/18, 049/19, 049/20, 052, 053/10, 053/14, 053/24, 057, 
058/1, 058/2, 058/3, 058/31, 058/4, 058/5, 059, 060/1, 060/2, 
060/3, 060/33, 060/4, 063/1, 063/4, 063/5, 063/6, 063/15, 
063/17, 063/18, 063/19, 063/26, 075, 081, 093/6, 093/12, 094, 
095, 0100/1 és 0100/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Drávaszerdahely közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
024, 027/10, 027/15, 027/16, 027/18, 027/20 és 027/27 
helyrajzi számú ingatlanok,
Endrőc közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
030, 031/3, 036, 043, 044/2, 045, 046, 047, 048/1, 048/2, 049, 
050, 051, 052, 071/11, 080, 081, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 
086, 088, 089, 090 0118, 0119, 0120/1, 0121, 028 és 029/1 
helyrajzi számú ingatlanok,
Gyöngyösmellék közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
02/1, 02/3, 02/4, 02/5, 04, 06/5, 07/1, 016, 021, 025/4, 025/5, 
025/6, 025/7, 025/8, 025/9, 027/1, 030/15, 030/16, 030/17, 
030/18, 030/19, 030/20, 030/21, 030/22, 030/23, 030/28, 
030/29, 030/37, 030/38, 030/39, 030/40, 030/41, 030/42, 
030/43, 092/2, 0106, 0111/1, 0113, 0114, 0117/13, 0117/29, 
0117/31, 0117/33, 0117/50, 0117/51, 0117/54, 0123/3, 0123/4, 
0124, 0126/1, 0126/4, 0126/5, 0126/6 és 0127 helyrajzi számú 
ingatlanok,
Hirics közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0108, 0141/5, 0142, 0143, 0174/1, 078/2, 085/3, 085/5, 092, 
096, 097, 099 helyrajzi számú ingatlanok,
Istvándi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület
086/2, 086/3, 086/4, 092, 093/2, 093/4, 0108/1, 0109, 0111, 
0118/4, 0118/5, 0119, 0120, 0156/9 és 0156/17 helyrajzi számú 
ingatlanok,
Kálmáncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0368/3 és 0368/9 helyrajzi számú ingatlanok,
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Kemse közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
056, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 
058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 060/5, 062, 063/1, 063/2, 064 és 
065 helyrajzi számú ingatlanok,
Kétújfalu közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
026/1, 027, 028/3, 028/4, 029, 030/1, 033, 034/1, 035, 036/3, 
036/4 és 037 helyrajzi számú ingatlanok,
Kisszentmárton közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
0103, 0105, 0152, 0159, 0167, 0168, 0169, 0171 és 0178 
helyrajzi számú ingatlanok,
Komlósd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
023/1, 025, 032, 033/5, 033/6, 033/7, 033/11, 034, 036/12, 037, 
038/18, 038/19, 039 és 042/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Lúzsok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
080, 081, 082 és 083/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Marócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0155/2, 0157, 0165, 0166, 0168, 0171, 0172/1, 0172/2, 0172/3, 
0172/4, 0173, 0178/1, 0178/2, 0178/3, 0178/4 és 0178/5 
helyrajzi számú ingatlanok,
Piskó közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
02, 060, 061, 062, 063, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 066, 
067/5, 068, 069, 073, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 
077/9, 077/10, 077/11, 077/12, 077/13, 078/1, 078/6, 078/12, 
099, 0103/1, 0103/2 és 0104 helyrajzi számú ingatlanok,
Sellye közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
06, 07, 08, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 
09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 
09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/47, 09/48, 
09/49, 09/50, 011, 014, 021/25, 021/26, 021/27, 021/28, 021/29, 
021/30, 021/31, 021/32, 021/33, 021/34, 021/35, 045/4, 046/3, 
047/3, 049, 051, 057, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 
060/15, 060/16, 060/17, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 061,
065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 066, 067, 068, 0312/6, 
0312/7, 0312/8, 0317, 0318, 0324, 0325/4, 0325/5, 0326, 0327 
és 0387, 
valamint belterület 890, 998 és 1007/2 helyrajzi számú 
ingatlanok,
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Sósvertike közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület
02/6, 02/7, 065/4, 071, 078, 079/1, 079/2, 079/3, 079/8, 079/9, 
079/10, 079/11, 079/12, 090/22, 090/23, 090/24, 090/26, 095, 
096 és 098 helyrajzi számú ingatlanok,
Szaporca közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0180/22, 0180/23, 0180/24, 0180/25, 0180/26, 0180/27, 
0180/28, 0180/29, 0180/30, 0180/31, 0180/32, 0180/34, 
0180/35, 0180/47, 0180/48, 0180/50, 0186/2, 0187/1, 0187/2, 
0190/4, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10, 0190/11, 
0190/12, 0190/13, 0190/14, 0191, 0192/1, 0192/2, 0192/3, 
0192/4, 0192/8, 0192/9, 0192/10, 0193, 0194/1, 0194/2, 0194/6 
és 0195 helyrajzi számú ingatlanok,
Szulok közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
0254, 0258/6, 0260/1, 0260/4, 0260/7, 0260/8, 0260/9, 0260/10, 
0260/11, 0265, 0270, 0271/29, 0271/30, 0283/2, 0283/11, 0292, 
0294, 0298/2 és 0302/2 helyrajzi számú ingatlanok,
Tésenfa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
013/9, 028, 032/15, 032/16, 032/28, 032/39, 032/41, 032/42, 
032/56, 035, 038, 039, 040/16, 040/21, 040/40, 040/44, 040/47, 
040/48, 047/1, 047/2, 047/3, 048, 049/7, 049/8, 049/10, 052, 
053/5, 053/6 és 053/7, valamint zártkert 203/1, 205/2, 206/2, 
207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2 és 214/2 
helyrajzi számú ingatlanok,
Várad közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
011/2, 011/3, 012, 016, 018/3 és 019 helyrajzi számú 
ingatlanok,
Vejti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
03/25, 03/27, 03/28, 03/41, 03/44, 03/46, 03/60, 03/61, 03/62, 
03/63, 03/74, 03/75, 03/76, 03/83, 03/84, 014, 019/2, 019/4, 
019/5, 019/6, 019/7, 082/2, 094/1, 094/4, 095, 097, 098/1, 
098/2, 099, 0101, 0102, 0104/1, 0104/2, 0108 és 0109 helyrajzi 
számú ingatlanok,
Zaláta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
017/2, 018/4, 019/2, 020/17, 020/18, 021, 022/2, 023, 033/2, 
033/9, 034, 035/9, 035/13, 035/14, 035/15, 035/19, 036, 038, 
042/1, 042/4, 044/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 
045/9, 045/10, 045/11, 045/13, 045/20, 0138, 0140/2, 0141, 
0142, 0143, 0144/1, 0144/8, 0145, 0146/1 és 0148 helyrajzi 
számú ingatlanok.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 10/2022. (VII. 1.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos címrendi kiegészítéssel összefüggő 
módosításáról

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 20.  alpontjában és 41.  alpont 
k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 33. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E  rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018.  (XII.  28.) MK rendelet tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos címrendi kiegészítéssel összefüggő 
módosításáról szóló 10/2022. (VII. 1.) MK rendelettel (a  továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 10/2022. (VII. 1.) MK rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. és 14b. sorral egészül ki:

(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

Jogcím név Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 

biztosításának módja

Támogatási 

előleg
Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

14a.

21/1 A Miniszterelnöki 

Kabinetiroda tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos 

bevételek és kiadások

14b. 399040    

21/1/1  
A Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
társaságok 
forrásjuttatásai

Az előirányzat fedezetet 
nyújt a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok
1) tulajdonosi 
támogatására;
2) tőkeemelésének 
és pótbefizetésének 
finanszírozására.

A Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok.

Az állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatási 
szerződésben 
vagy támogatói 
okiratban 
foglaltaknak 
megfelelően.

Előleg 
folyósítható.

Tulajdonosi 
támogatás esetén 
egy összegben, vagy 
részletekben, idő- vagy 
teljesítésarányosan; 
tőkeemelés, 
pótbefizetés esetén 
a tulajdonosi 
joggyakorló határozata 
alapján. 

Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
a támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat szerint; 
pótbefizetés 
esetén 
szerződés 
szerint.

Az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosítékok.

– – –
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Az igazságügyi miniszter 17/2022. (VII. 1.) IM rendelete
a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pótvizsgára utasított jelöltnek legkésőbb a  pótvizsgára utasítás napjától számított hat hónapon belül 
a  pótvizsgát teljesítenie kell. Ha ezt elmulasztja, és a  mulasztását elfogadható indokkal nem igazolja, a  részvizsga 
megismétlésének van helye.”

2. §  A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 17/M. §-sal egészül ki:
„17/M. § (1) E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2022. (VII. 1.) 
IM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) módosított 7. § (2) és (4) bekezdését, 8. §-át, 11. § (2) bekezdését, 13. § (1), 
(3) és (5)  bekezdését a  2022. július 31-ét követően jogi szakvizsgára, megismételt részvizsgára vagy pótvizsgára 
való jelentkezésre és a  jelentkezés, továbbá a  halasztási vagy méltányossági kérelem alapján fizetendő díjra kell 
alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr6.-tal módosított 14.  § (1)  bekezdését a  2022. július 31-ét követően megtartott jogi 
szakvizsga esetében kell alkalmazni.”

3. §  A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet
a) 7.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (4)  bekezdésében, valamint 8.  §-ában a  „pótvizsgának” szövegrész helyébe 

a „megismételt részvizsgának” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében a „24 500” szövegrész helyébe a „40 000” szöveg, a „20 000” szövegrész helyébe 

a „35 000” szöveg és a „30 000” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg,
c) 13. § (3) bekezdésében a „20 000” szövegrész helyébe a „35 000” szöveg,
d) 13. § (5) bekezdésében a „20 000” szövegrész helyébe a „35 000” szöveg,
e) 14. § (1) bekezdésében az „5 000” szövegrész helyébe a „6000” szöveg, a „3 000” szövegrész helyébe a „4000” 

szöveg
lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 199/2022. (VII. 1.) KE határozata
államtitkár kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – Tóth Tibort 2022. július 1-jei hatállyal 
a Pénzügyminisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2022. június 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04017-2/2022.

A köztársasági elnök 200/2022. (VII. 1.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37. § (8) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – a  Pécsi Tudományegyetemen Dr. Miseta Attila János egyetemi tanárt a  2022. július 1. napjától  
2026. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2022. május 16.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. május 18.

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

KEH ügyszám: KEH/02325-2/2022.
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A köztársasági elnök 201/2022. (VII. 1.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – a  kultúráért és innovációért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – a Pannon Egyetemen Dr. Gelencsér András egyetemi tanárt a 2022. július 1. napjától 2024. június 30. 
napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2022. június 23.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. június 30.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03740-2/2022.

A Kormány 1316/2022. (VII. 1.) Korm. határozata
egyes tankerületi központok kistelepüléseket érintő beruházásának támogatásához szükséges  
2022. évi előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyes tankerületi központok kistelepüléseket érintő beruházásának támogatása érdekében egyetért

a) a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában álló Dr. Kovács Pál Általános Iskola Mezőkomáromi 
Tagintézménye,

b) a Mátészalkai Tankerületi Központ fenntartásában álló Jármi-Papos-Őr Általános Iskola,
c) a Mátészalkai Tankerületi Központ fenntartásában álló Ópályi Jókai Mór Általános Iskola
fejlesztésének támogatásával;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az  1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében 141 374 812 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára, az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: államháztartásért felelős miniszter 
Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért felelős miniszter 
köznevelésért felelős miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1316/2022. (VII. 1.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -141 374 812

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ

K7 141 304 159
K3 70 653

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -141 374 812
XX.

334484 18 141 374 812
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 141 374 812 141 374 812

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Klebelsberg Központ

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

K I A D Á S O K 

Felújítások
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A Kormány 1317/2022. (VII. 1.) Korm. határozata
bodrogkeresztúri ingatlanok tulajdonjogának magyar állam javára történő megszerzéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a magyar állam az ingatlan-nyilvántartás szerinti Bodrogkeresztúr belterület 59 helyrajzi számú, 

„kivett hétvégi ház, udvar” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tekintetében éljen a  világörökségről 
szóló 2011. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása során az  Ingatlan az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Bodrogkeresztúr belterület 60 helyrajzi számú, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlannal együtt 
(a továbbiakban együtt: Ingatlanok) mindösszesen 50 000 000 forint vételárért adásvétel jogcímen a magyar állam 
tulajdonába kerüljön;

 3. felhívja az  építési és beruházási minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében nyilatkozzon 
a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról, és a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon 
az Ingatlanok megvásárlásáról;

Felelős: építési és beruházási miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter – az MNV Zrt. útján – a 1. és 2. pont szerinti feladat végrehajtása 
érdekében a 2022. évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű, de legfeljebb 50 000 000 forint összegben 
kötelezettséget vállaljon a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
1.  Az  MNV  Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan 
beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása jogcím terhére;

 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 4. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a gazdaságfejlesztési miniszter 
kezdeményezése alapján – gondoskodjon 50 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
jogcímen;

Felelős: pénzügyminiszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 

a  magyar állam javára megvásárolt Ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogának – az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorló 
minőségének feltüntetésével – az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az  Ingatlanok MNV Zrt. 
vagyonnyilvántartásában történő megjelenítése megtörténjen.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozata
az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges 
pénzügyi forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország a szolidaritás jegyében további támogatást biztosítson Ukrajna számára;
 2. összhangban az 1. pontban meghatározott célkitűzéssel, egyetért azzal, hogy Magyarország egy, az ukrajnai belső 

menekültek megsegítését célzó programot hajtson végre összesen 875 000 000 forint értékben;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti program első ütemének végrehajtása érdekében gondoskodjon 

437 500 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi 
fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti program második ütemének megvalósítása érdekében 
gondoskodjon 437 500 000 forint forrás biztosításáról a  2023. évi központi költségvetés Külgazdasági és 
Külügyminisztérium vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. összhangban az  1.  pontban meghatározott célkitűzéssel, egyetért azzal, hogy Magyarország 2 625 000 000 forint 
értékben járuljon hozzá közintézmények újjáépítéséhez Ukrajnában;

 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, 
hogy a  külgazdasági és külügyminiszter a  2022. évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű, 
legfeljebb 1 312 500 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 
a  6.  pont szerinti kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról a  6.  pont szerinti 
előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 5. pont alapján a közintézmények újjáépítéséhez való hozzájárulás érdekében 

gondoskodjon 1 312 500 000 forint forrás biztosításáról a  2023. évi központi költségvetés Külgazdasági és 
Külügyminisztérium vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont és az 5. pont szerinti tevékenységekkel 
kapcsolatos kormányzati feladatok teljes körű előkészítéséről, koordinálásáról, valamint megvalósításáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2024. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1319/2022. (VII. 1.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom 

ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) 
bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosító Megállapodás bemutatott szövegének  
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Módosító Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Módosító Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak az  Országgyűléshez történő benyújtását. A  törvényjavaslat 
előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 52/2022. (VII. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a technológiai és ipari miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 

megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a technológiai és ipari minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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