
MEGALLAPODAS 
NAGY-BRITANNIA Es EsZAK-IRORSZAG EGYES0LT KIRALYSAG 

KORMANYA ES A MAGYAR NEPKOZTARSASAG KORMANYA KOZOTT A 
BERUHAZASOK 0SZT0NZEsER0L Es K0LCS0N0S VEDELMEROL 

Nagy-Britannia es Eszak-Irorszag Egyesiilt K.iralysag Korrnanya es a Magyar 
Nepkoztarsasag Korrnanya, 

Attol az 6hajt61 vezetve, hogy elmelyitsek gazdasagi egyiittmiikodesiiket elonyos 
felteteleket teremtve mindegyik allam beruhazoinak a masik allam teriileten megval6sul6 
tovabbi beruhazasa szamara; 

Felismerve, bogy ezen beruhazasok elosegitese es kolcsonos vedelme nemzetkozi 
megallapodas alapjan hozzajarul a beruhazok iizleti kezdemenyezesenek elomozditasahoz 
es fokozza a ket allam gazdasagi fellendiileset, 

Az alabbiakban allapodtak meg: 

1. CIKK 

Meghatarozasok 

A Megallapodas szempontjabol: 

1. (a) A "beruhazas" kifejezes gazdasagi tevekenyseggel kapcsolatos minden vagyoni 
erteket jelent, amelyet 1972. december 31. utan szereztek meg, es kiilonosen, de nem 
kizarolag magaban foglal: 

(i) ingo es ingatlan tulajdont, valamint minden egyeb tulajdonjogot, mint jelzalogjog, 
zalogjog vagy kezizalogjog; 

(ii) reszvenyt, kotvenyt es adoslevelet, valarnint a vallalati erdekeltseg barrnely egyeb 
forrnajat; 

(iii) penzre es egyeb vagyoni ertekre vagy szerzodesen alapulo es penzertekkel biro 
barrnely szolgaltatasra sz616 kovetelest; 

(iv) szellerni tulajdonjogot es good-will-t; 

(v) torveny vagy szerzodes alapjan nyujtott iizleti koncessziot, ideertve a termeszeti 
erOforrasok kutatasara, miivelesere, kiterrnelesere vagy .kiaknazasara vonatkozo 
koncessziot. 

(b) A Megallapodas rendelkezesei semmi esetre sem erintik a Szerzodo Feleknek 1972. 
december 31. elott megvalosult beruhazasokkal kapcsolatos jogait es kotelezettsegeit. 

(c) A vagyon beruhazasi forrnajanak valtozasa nem erinti annak beruhazasi jelleget. 

2. A "jovedelem " kifejezes beruhazasb61 szarrnazo osszeget jelent, kiilonosen, de nem 
kizarolag, magaban foglalja a nyereseget, a kama tot, a tokehozadekot, az osztalekot, a 
jogdijat es egyeb dijakat. 

3. A "beruhazo" kifejezes jelenti: 

(a) az Egyesiilt K.iralysag vonatkozasaban: azokat a terrneszetes szemelyeket, akif az 
Egyesiilt K.iralysagban hatalyban levo torvenyek szerint az Egyesiilt K.iralysag 
allampolgaranak rninosiilnek, valarnint azokat a tarsasagokat, cegeket es 
szemelyegyesiileseket, amelyeket az Egyesiilt K.iralysag barrnely reszen vagy azokon a 
teriileteken hatalyban levo jogszabalyoknak megfeleloen alapitottak illetoleg 
jegyeztek be, amelyekre a 12. Cikk rendelkezeseinek ertelmeben a Megallapodas 
kiterjed; 

(b) a Magyar Nepkoztarsasag vonatkozasaban: azokat a terrneszetes szemelyeket, akik a 
Magyar Nepkoztarsasag allampolgarai, annak torvenyei szerint, valamint azokat a 
jogi szemelyeket, amelyeket a Magyar Nepkoztarsasag torvenyeinek megfeleloen 
alapitottak. 
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4. A •• teriilet " kifejezes jelenti: 

(a) az Egyesiilt Kinilysag vonatkozasaban: Nagy-Britanniat es Eszak-Irorszagot, 
valamint mindazokat a teriileteket, amelyekre a 12. Cikk rendelkezeseinek ertelmeben 
a Megallapodas kiterjed; 

(b) a Magyar Nepkoztarsasag vonatkozasaban: a Magyar Nepkoztarsasag teriiletet. 

2. CIKK 

A beruhazasok osztonzese es vedelme 

I. Mindegyik Szerzodo Fel batoritja a masik Szerzodo Fel berubazoit es elonyos 
felteteleket teremt szamukra abboz, bogy teriileten toket fektessenek be, tovabba, a 
jogszabalyain alapul6 jogositvanyok gyakorlasanak fenntartasaval, engedelyezi az ilyen 
befektetest. 

2. Mindegyik Szerzodo Pel a masik Szerzodo Fel berubazoinak berubazasait mindenkor 
igazsagos es meltanyos elbanasban reszesiti, es teriileten teljes vedelmet es biztonsagot 
nyujt az ilyen beruhazas szamara. Egyik Szerzodo Fel sem akadalyozza meg indokolatlan 
vagy megkiilonbozteto intezkedessel a masik Szerzodo Fel berubazoi altai a teriileten 
megval6sitott beruhazasok miikodeset, iranyitasat, fenntartasat, hasznalatat, elvezetet 
vagy a berubazas feletti rendelkezest. Mindegyik Szerzodo Pel tartja magat 
kotelezettsegeibez, amennyiben ilyeneket a masik Szerzodo . Fel berubazoinak 
berubazasaival kapcsolatban elvallalt. 

3. CIKK 

Nemzeti elbanas es legnagyobb kedvezmenyes elbanas 

l. Egyik Szerzodo Fel sem reszesiti kedvezotlenebb elbanasban a masik Szerzodo Fel 
berubazoinak a teriileten levo berubazasait vagy jovedelmeit, mint sajat berubazoi 
berubazasait vagy jovedelmeit, illetoleg barmadik allam berubazoinak berubazasait vagy 
jovedelmeit. 

2. Egyik Szerzodo Fel sem reszesiti a masifc Szerzodo Fel berubazoit a teriileten levo 
berubazasaik iranyitasa, basznalata, elvezete vagy a berubazas feletti rendelkezes 
vonatkozasaban kedvezotlenebb elbanasban, mint amelyet sajat berubazoinak vagy 
barmadik allam berubaz6inak nyujt. 

4. CIKK 

Kartalanitas a vesztesegekert 

Az egyik Szerzodo Fe! berubazoi, akiknek a masik Szerzodo Fel teriileten levo 
berubazasai ez utobbi Szerzodo Fel teriileten baboru vagy egyeb fegyveres osszeiitkoze,s, 
forradalom, nemzeti sziiksegallapot, lazadas, felkeles vagy zendiiles kovetkezteben kart 
szenvednek, ez utobbi Szerzodo Fel reszerol a belyreallitas, kartalanitas, karpotlas vagy 
mas rendezes tekinteteben nem reszesiilnek kedvezotlenebb elbanasban, mint amelyet ez 
utobbi Szerzodo Fel a sajat berubazoinak vagy barmadik allam berubazoinak nyujt. Az 
ezekbol eredo fizetesek kesedelem nelkiil szabadon atutaland6k. 

5. CIKK 

Kivetelek 

A Megallapodas azon rendelkezesei, amelyek szerint nem · nyujtbato kedvezotlenebb 
elbanas, mint amelyet barmelyik Szerzodo Fel vagy barmadik allam berubazoi elveznek, 
nem ertelmezbetoek oly modon, mint amelyek kotelezik az egyik Szerzodo Felet arra, 
bogy kiterjessze a masik Szerzodo Fel berubazoira azt a kedvezmenyes elbanast, elonyt 
vagy kivaltsagot, amely: 

(a) barmely olyan letezo vagy jovoben letrejovo vamunio, regionalis gazdasagi szervezet 
vagy basonlo nemzetkozi megallapodas alapjan all fenn, amelynek barmelyik 
Szerzodo Fel reszese, vagy reszeseve valik, vagy 
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(b) barmely kizar61ag vagy fon!szt ad6zasra vonatkoz6 nemzetkozi megaUapodas vagy 
megegyezes, illetoleg barmely kizar6lag vagy fOreszt ad6zasra vonatkoz6 belso 
torvenyhozas alapjan aU fenn. 

6. CIKK 

Tulajdonkorlatozas 

I. Egyik Szerzodo Fel sem aUamositja, sajatitja ki vagy veti aUamositassal vagy 
kisajatitassal azonos kovetkezmenyekkel jar6 intezkedesek ala (a tovabbiakban 
"tulajdonkorlatozas ") a masik Szerzodo Fe! beruhaz6inak a teriileten levo beruhazasait 
kiveve, ha az ahibbi feltetelek teljesiilnek: 

(a) a tulajdonkorlatozas e Fe! belso sziiksegleteivel kapcsolatos kozerdekbol es megfelelo 
torvenyes eljaras kereteben tortenik; 

(b) a tulajdonkorlatozas nem megkiilonbozteto; 

(c) a tulajdonkorlatozast azonnali, megfelelo es tenyleges kartalanitas koveti. 

A kartalanitas osszege meg kell, bogy feleljen a tulajdonkorlatozas ala vetett beruhazas 
tulajdonkorhitozast vagy a kiiszobon all6 tulajdonkorlatozas ismertte valasat kozvetleniil 
megelozo piaci ertekenek. A kartalanitas magaban foglalja a fizetes idopontjaig a szokasos 
kereskedelmi kamatlabbal szamitott kamatot, kesedelem nelkiil teljesitendo, tenylegesen 
megva16sithat6 es szabadon atutalhat6. A beruhaz6nakjogaban aU a tulajdonkorlatozast 
vegrehajt6 Szerzodo Feljogszabalyai szerint e Fe! igazsagszolgaltatasi vagy mas fiiggetlen 
hat6sagat61 iigyenek es beruhazasa ertekelesenek azonnali, az e bekezdesben kifejtett 
elvekkel osszhangban levo feliilvizsgalatat kemi. 

2. Amennyiben az egyik Szerzodo Fe! olyan tarsasag vagyonat veti tulajdonkorlatoz6 
intezkedes ala, amelyet teriiletenek barmely reszen hatalyban levo jogszabalyoknak 
megfeleloen alapitottak illetoleg jegyeztek be, es amelynek a masik Szerzodo Fel 
beruhaz6ja reszvenyese, ugy a masik Szerzodo Fe! reszvenyekkel rendelkezo 
beruhaz6inak beruhazasa tekinteteben e Fel biztositja az e Cikk I. bekezdese 
rendelkezeseinek alkalmazasat, olyan mertekben, amely az azonnali, megfelelo es 
tenyleges kartalanitast garantalja. 

7. CIKK 

A beruhazas es a jovedelmek bazatelepitese 

1. Mindegyik Szerzodo Fel a beruhazasokkal kapcsolatban garantalja a masik Szerzodo 
Fel beruhaz6inak a beruhazasaik es jovedelmeik korlatozas nelkiili atutalasat a 
lak6helyiik vagy szekhelyiik szerinti orszagba, azon jogszabalyaikon alapul6 
jogositvanyok meltanyos es j6hiszemii gyakorlasanak fenntartasaval, amelyek mindegyik 
Szerzodo Felet kiveteles fizetesi merleg nehezsegekre hivatkozassal es korlatozott 
idotartamra megiUetik. Ezeket a jogositvanyokat azonban nem lehet gyakorolni a 
nyereseg, a kamat, az osztalek, a jogdijak es egyeb dijak atutalasanak megakadalyozasara; 
a beruhazasokat es ajovedelem egyeb formait illetoen evente legalabb 20% atutalasat kell 
biztositani. 

2. A valutaatutalasokat kesedelem nelkiil abban a konvertibilis valutaban keU teljesiteni, 
amelyben a tokebefektetes eredetileg tortent, vagy barmely mas konvertibilis valutaban, 
amelyben a beruhaz6 es az erintett Szerzodo Fel megaUapodtak. Az atutalasokat az 
atutalas napjan ervenyes arfolyamon kell teljesiteni, a hatalyban levo devizajogszabalyok 
szerint, kiveve, ha a beruhaz6 maskent allapodott meg. 

8. CIKK 

Hivatkozas a Beruhazasi Vitak Rendezesenek Nemzetkozi Kozpontjara 

I. Mindegyik Szerzodo Fel ezennel hozzajarul ahhoz, bogy a Megallapodas 6. Cikke 
alapj{m az egyik Szerzodo Fel es a masik Szerzodo Fel beruhaz6ja kozott az ut6bbi altai 
az elozo teriileten megval6sitott beruhazassal kapcsolatban felmeriilo vitakat a Beruhazasi 
Vitak Rendezesenek Nemzetkozi Kozpontja (a tovabbiakban "a Kozpont ") ele terjesztik 
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az Allam es mas allamok termeszetes es jogi szemelyei kozotti beruhazasi vitak 
rendezeserol Washingtonban, 1965. marcius 18-an alairasra megnyilt Egyezmeny szerinti 
beketteto vagy valasztottbir6sagi eljaras utjan val6 rendezes celjab61. Azt a tarsasagot, 
amelyet az egyik Szerzodo Fel teriileten hatalyban Ievo jogszabalyoknak megfeleloen 
alapitottak illetolegjegyeztek be, es amelyben a vita felmeriileset megelozoen a reszvenyek 
tobbsegevel a masik Szerzodo Fel beruhaz6ja rendelkezett, az Egyezmeny 25. Cikke (2) 
bekezdesenek (b) pontja szerint, az Egyezmeny szempontjab61 ugy kell kezelni, mint a 
masik Szerzodo Fet tarsasagat. Amennyiben ilyen vita felmeriil, es a vitaban all6 felek 
barom h6napon beliil nem tudnak megegyezni helyi jogorvoslat utjan vagy mas m6don, 
akkor, ha az erintett beruhaz6 irasban is hozzajarul a vita Kozpont ele terjesztesehez az 
Egyezmeny szerinti beketteto vagy valasztottbir6sagi eljaras utjan val6 rendezes celjab61, 
ugy mindegyik fel a Kozpont Fotitkarahoz intezett eziranyu kerelemben kezdemenyezheti 
az eljarast, az Egyezmeny 28. es 36. Cikkenek megfeleloen. AZ erintett beruhaz6t illeti a 
valasztas joga abban az esetben, ha nem sikeriil megegyezni abban, bogy a bekelteto vagy 
a valasztottbir6sagi eljaras alkalmasabb-e. A vitaban all6 Szerzodo Fet sem az eljaras 
barmely szakaszaban, sem a hatarozat vegrehajtasa soran kifogaskent nem hivatkozhat . 
arra a tenyre, bogy a vitaban ellenerdekii fetkent szereplo beruhaz6 biztositasi szerzodes 
alapjan teljes vagy reszleges kartalanitasban reszesiilt. 

2. Egyik Szerzodo Fet sem viszi diplomaciai utra a Kozpont ele terjesztett vitakat, 
kiveve, ha: 

(a) a Kozpont Fotitkara vagy a megalakult bekelteto bizottsag vagy valasztottbir6sag 
ugy dont, bogy a vita nem tartozik a Kozpont joghat6saga ala, vagy 

(b) a masik Szerzodo Fel a valasztottbir6sag altai hozott hatarozathoz nem tartja magat, 
vagy annak nem tesz eleget. 

9. CIKK 

A Szerzooo Felek kowtti vitak 

1. A Szerzodo Felek kozott a Megallapodas ertelmezesevel vagy alkalmazasaval 
kapcsolatban felmeriilo vitakat, lehetoseg szerint diplomaciai uton rendezik. 

2. Amennyiben a Szerzodo Felek kozotti vi tat ily m6don hat h6napon beliil nem sikeriilt 
rendezni, azt barmelyik Szerzodo Fel keresere valasztottbir6sag ele terjesztik. 

3. A valasztottbir6sagot minden egyes esetben a kovetkezo m6don alakitjak meg. A 
valasztottbir6sagi eljaras iranti kerelem kezhezveteletol szamitott ket h6napon beliil 
mindegyik Szerzodo Fel kijeloli a valasztottbir6sag egy tagjat. E ket tag ezutan 
megvalasztja egy harmadik allam allampolgarat, akit a ket Szerzodo Felj6vahagyasaval a 
valasztottbir6sag Elnokenekjelolnek ki. Az Elnokot a ket masik tag kijelolesetol szilmitott 
ket h6napon beliil kell kijelolni. 

4. Amennyiben e Cikk 3. bekezdeseben kikotott hataridokon beliil a sziikseges 
kijeloleseket nem teszik meg, bannelyik Szerzodo Fel, egyeb megallapodas hianyaban, 
felkerheti a Nemzetkozi Bir6sag Elnoket a sziikseges kijeloles megtetelere. Amennyiben az 
Elnok a Szerzodo Felek egyikenek allampolgara, vagy ha feladatanak ellatasaban 
egyebkent akadalyoztatva van, az Alelnokot kerik fel a sziikseges kijelolesek megtetelere. 
Amennyiben az Alelnok a Szerzodo Felek egyikenek allampolgara, vagy ha o is 
akadalyoztatva van feladatanak ellatasaban, a sziikseges kijeloles megtetelere a 
Nemzetkozi Bir6sagnak azt a tagjat kerik fel, aki a szolgalati rangsorban ot koveti, es aki 
a SzerzOdo Felek egyikenek sem allampolgara. 

5. A valasztottbir6sag hatarozatait szavazattobbseggel hozza. A hatarozat mindket 
Szerzodo Felre kotelezo. Mindegyik Szerzodo Fel viseli valasztottbir6sagi tagjanak, 
valamint valasztottbir6sagi eljarasbeli kepviseletenek koltsegeit; az Elnok koltsegeit es a 
fennmarad6 koltsegeket a Szerzodo Felek egyenlo reszben viselik. A valasztottbir6sag 
hatarozataban azonban ugy is rendelkezhet, bogy a ket Szerzodo Fel koziil az egyik 
nagyobb mertekben viselje a koltsegeket, es ez a hatarozat kotelezo mindket Szerzodo 
Felre. A valasztottbir6sag maga hatarozza meg eljarasi szabatyait. 
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10. Cikk 

Jogutodlas 

1. Amennyiben az egyik Szerzodo Fel vagy annak kijelolt iigynoksege a masik Szerzodo 
Fel teriileten megvalosult berubazassal kapcsolatos kartalanitas kereteben kifizetest 
teljesit, az utobbi Szerzodo Fel elismeri a kartalanitott fel jogainak es koveteleseinek az 
elozo Szerzodo Feire vagy kijelolt iigynoksegere jogszabaly vagy jogiigy1et szerinti 
atszallasat, valamint azt, bogy az elozo Szerzodo Fel vagy annak kijelolt iigynoksege a 
jogutodlas kovetkezteben ugyanolyan mertekben jogosult a jogok gyakorllisara es a 
kovetelesek ervenyesitesere, mint a kartalanitott fel. 

2. Az elozo Szerzodo Fel vagy annak kijelolt iigynoksege minden esetben az atszallas 
kovetkezteben megszerzett jogok es kovetelesek, valamint ezen jogok es kovetelesek 
alapjan jar6 kifizetesek tekinteteben ugyanolyan elbanasra jogosult, mint amilyenre a 
Megallapodas alapjan a kartalanitott fel az erintett berubazas es kapcsolatos jovede1meire 
vonatkozoan jogosult volt. 

3. Barrnely kifizetest, amelybez az elozo Szerzodo Fel vagy annak kijelolt iigynoksege a 
jogutodlas kovetkezteben megsierzett jogok es kovetelesek alapjim jutott, az elozo 
Szerzodo Fel szabad rende1kezesere kell bocsatani az utobbi Szerzodo Fel terii1eten 
felmeriilo barmely kiadas fedezesere. 

11. CIKK 

Egyeb szabalyok alkalmazasa 

Amennyiben barrnelyik Szerzodo Fel jogszabalyai vagy a Szerzodo Felek kozott 
fennall6 vagy a jovoben letrejovo nemzetkozi jogi kotelezettsegek e Megallapodason 
tulmenoen olyan, akiu altalanos, akiu kiilonos szabalyokat tartalmaznak, amelyek a 
masik Szerzodo Fel berubazoinak berubazasait a Megallapodasban biztositott elbanasnal 
kedvezobbre jogositjak, ugy ezek a szabalyok a Megallapodassal szemben abban a 
mertekben iranyadoak, amennyiben elonyosebbek. 

12. CIKK 

Teriileti bataly 

A Megallapodas batalyba lepesekor vagy barmikor azt kovetoen, a Megallapodas 
rendelkezesei kiterjesztbetok azokra a teriiletekre, amelyek nemzetkozi kapcsolataiert az 
Egyesiilt Kiralysag Korrnanya felelos, amennyiben a Szerzodo Felek errol 
jegyzekvaltassal megallapodnak. 

13. CIKK 

Hatalybalepes, idobeli hataly es felmondas 

1. Mindegyik Szerzodo Fel ertesiti a masikat arrol, bogy a Megallapodas 
batalybalepesebez jogszabalyai altai eloirt eljimisoknak eleget tett. A Megallapodas a 
masodik ertesites idopontjat koveto barmincadik napon lep batalyba. A Megallapodas tiz 
evig marad batalyban. 

2. · Ezt kovetoen a Megallapodas automatikusan tovabbi tizeves idoszakokra 
megbosszabbodik, felteve, bogy egyik Szerzodo Fel sem ertesiti a masikat annak 
felmondasar61. A felmondasrol sz616 ertesitest irasban, az adott tizeves idoszak lejarta 
elott legkesobb hat b6nappal kell elkiildeni. A Megallapodas annak a tizeves idoszaknak 
a lejartakor veszti batalyat, amelynek soran az ertesitest elkiildtek. 

3. A Megallapodas batalyban Jete alatt Ietesitett berubazasokra a Megallapodas 
rendelkezesei a hataly megsziineset koveto idopont utan is huszeves idoszakra ervenyben 
maradnak, nem erintve az altalanos nemzetkozi jog szabalyainak azt koveto alkalmazasat. 
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Ennek Hiteh!iil, a Kormanyaik altai kelloen felhatalmazott alulirottak a 
Megallapodast alairtak. 

Kesziilt ket eredeti petdanyban Budapesten, 1987. marcius 9. napjan, angol es magyar 
nyelven, mindket nyelvii szoveg egyarant hiteles. 
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