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KOZOn

ABERUHA.zASOK ELOMOZDiTA.SA.ROL ts
KOLCSONOSVEDELMEROL

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

MEGA.LLAPODA.S

Mongolia Konmmya es a ¥agyar KOZllirsasag KOnDanya (a tovabbiakban
SzerzOd6 Felek)

altol az ohajtol vezetve, hogy a ket Allam gazdasagi kapcsolatait fejlesszek,

azzal a szandekkal, hogy az egyik Allam v3llalkozoi beruhiiziisai sziiImira a masik
Allam tertlleten kedvezo felteteleket teremtsenek es tartsanak fenn, tovabba
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annak tudatiiban, hogy a beruMzasok e Meg3llapodas szerinti elomozditasa es
ko1csonos vedelme osztonzi e terilleten az Ozleti kezdemenyezeseket,
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megaJlapodtak a kovetkez6kben:

E Megallapodas alkalmazasahan:
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Meghatlirozaook

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
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\.) A "beruhazas" kifejezcs magaban foglal minden olyan vagyoni crteket,
amelyet gazdasagi tevekenyseggel kapcsolatban ruhazott be az egyik Szerzodo
Fel beruhaz6ja a maoik Szerzod6 Fel terilleten ez ut6bbi t6rvenyeinek es
szabiilyainak megfelel6en. Ezen belol kOIOnOsen - de nem kizlir61ag - az
al:ibbiakat:
a.) ing6 es ingatlan tulajdont, tovabba minden egyeb vagyoni ertekGjogot, mint
peldaul a jelzalogot, zalogjogot, a kezizalogjogot es hasonl6 jogokat;
b.) rcszvenyeket, Ozletreszeket, kOtvcnyeket, es a tlirsasagi crdekcltseg egyeb
formait;

c.) penzbeni vagy mas teijesitesre iranyul6 olyan koveteicseket, amelyeknek
beruh<iz:issal kapcsolatos gazdasagi erteke van;
d.) szellemi tulajdonjogokat, beleertve a szerzoi jogot, a vedjegyet, szabadalmat,
ipari tervet, miiszaki eljlirast, know-how-t, kereskedelmi titkot, kereskedelmi
elnevezest, valamint a good-will-t valamely beruhazassal osszefuggesben;
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e.) blirmeiy jogszabalyon vagy szerzodesen alapul6 jogot, illetve jogszerG
engedelyt es j6viihagyast, beleertve a termeszeti kincsek kutallislira, kitermelesere,
miivelesere, vagy kiaknazaslira vonatkoz6 koneesszi6kat.
A vagyoni ertekii jog beruhazasi formajanak blirmely valtoztatasa nem erinti
annak beruh<iz:isi jelleget.
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2.) A "beruhaz6" kifejezes jelenti mindazokat a termeszetes es jogi szemelyeket,
akik a masik Szerzodo Fel terilleten beruhamak.
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D.) A "tenm!szetes szemely" kifejezes jelenti mindazokat a tenneszetes
szemelyeket, akik valamelyik Szerzooo Fel joga szerint annak aJlampolgArai.
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b.) A "jogi szemely" kifejezes valamelyik SzerzodO Fel tekinteteben jelali
mindazokat a tarsasagokat, amelyeket annak joga szerint, mint jogi szemelyeket
jegyeztek be vagy hoztak lerre. A Magyar KOztarsa.~iIg eseteben a kifejezes azokat
a szemelyegyes(IJeseket is magaban fogJalja, amelyek jogi szemelyiseggel oem
rendelkeznek, azonban jogilag megis t!!rsas3gnak minOsolnek.

3.) A "hozarn" kifejezes a beruhaz!!sb61 eredo Osszegeket jelenti es kOlOnOsen - de
nem kiz!!r6lag - magaban foglalja a profitot, kamatot, tOkenyereseget, reszvenyt,
osztaJekot, jogdijat es egyeb dijakat.

2.cikk

A beruhaz!!sok elilmozdit!!sa es vedelme

I.) Mindket SzerzOdO Fel kedvez6 felteteleket alakit ki, illetoleg ilyenek
Ietrebozilsat 6sztOnzi annak erdekeben, bogy a masik Szerz6d6 Fel beruhilzOi a
ter1lleren beruhazzanak, tovabba tarvenyeivel es szabaJyaival Osszhangban
lebet6vt! teszi az ilyen beruhUzasokat.
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2.) Az egyik Szerz6dQ Fel vaIlalkoz6inak beruhaz!!sai a lIIlisik Szerz6d6 Fel
ter1lleren mindenkor igazsilgos es melranyos elb!!nasban reszesil!nek, tovabba
reljes kOrii vedelmet es biztonsilgot elveznek.
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Nemzeti es legnagyobb kedvezmenyes elbilnlls
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3. cill
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I.) Mindket SzerzOdo Fel olyan elbilnllsban reszesiti a mllsik SzerzOdO Fel
beruhilz6inak beruhilzllsait es annak hozamilt sajilt tertlleten, amely igazsilgos es
meillinyos, tovabb3 nem kedvezOtlenebb ann8I, mint amit sajilt beruhilz6inak
vagy bilnnely harmadik Allam beruhilz6inak beruhilzllsai es hozama szilmilra
biztosit, aszetint, hogy melyik a kedvezobb.

2.) Mindket SzerzOdo Fel olyan elbilnllsban reszesiti terOleten a mllsik SzerzOdO
Fel beruhilz6it a beruhilzilsok irilnyitilsa, fenntartllsa, haszmllata, hasznainak
elvezete, iIIetoleg az azokkal val6 rendelkezes teren, amely igazsilgos es
meillinyos, tovabbll nern kedveziltlenebb annlll, mint amit sajllt beruhilz6i vagy
Mrmely barmadik Allam szilmilra biztosit, aszetint, hogy melyik a kedvezObb.

3.) Jelen cikk I. es 2. pon~ai nern ertelmezhet6k i1gy, mint amelyek arra
kllteleznek valamely SzerzOdo Felet, hogy teJjessze ki a milsik Fel beruhaz6ira az
olyan elbilnllsb6L preferenciilb6l vagy elojogb61 eredil kedvezmenyeket,
amelyeket az elcibbi SzerzOdo Fel
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(a) vilmuni6, szabadkereskedelmi Ovezet, penzogyi uni6 vagy mils basonl6, i1yen
uni6, intezmenyek vagy egyeb regionlilis egyllttmfikOdes letrejOttet eredmenyezO
nemzetkOzi megilllapodas kerereben tetjeszthet ki, ha ennek az egyik SzerzOdci
Fel tagja, vagy az lebel, tovilbbil
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(b) teljesen vagy filleg adOzIIsra vonatkoz6 nernzetkOzi meglillapodas vagy
rendezes a1apjilo teJjeszthet ki.
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Kartalanitils a vesztesegekert
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4.cikk
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\.) Amennyiben az egyik Szerzildil Fel bcruhaz6inak beruhllzilsitt a milsik
Szerzodo Fel teruleten vesztesegek erik haborn, fegyveres konfliktus, orszagos
szUksegaIlapot, liizadils, felkeh:s, zavargas vagy mas hasonl6 esemenyek
ki\vetkezteben, akkor az ut6bbi Szerzildii Felnck a visszaadils, kartalanitils vagy
kompenzacio teren olyan elbiinilst kell biztositania, amely nem kedveziltlenebb
annal, mint amit ez ut6bbi Szerzodii Fel Mrmely harmadik allam beruhiiz6i
sziimara nyUj\.

2.) A jelen cikk l.ponyaban foglaltra val6 tekintet nelkOl, amennyiben valamely
Szerzodii Fel beruhiizoit az ott emlitett esemenyek valamelyike kllvetkeztebcn a
miisik Szerz6dii Fel teruleten
(a) vagyonuknak az utobbi SzerzOd6 Fel eroi vagy hatosagai altali lefoglaliisa,
vagy
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(b) annak a Szerziido Fel eriii vagy hatosagai altai vegrehajtott olyan
megsemmisitese miatt eri veszteseg, ami nem osszecsapiis kovetkezmenye es nem
a helyzet szilksegszeriisegebOl folyt, akkor igazsagos es megfelelo kompenziiciot
kell biztositani sziimukra azokert a vesztesegekert, amelyeket a lefoglaliis tartarna
alalt, illetiileg vagyonuk megsemmisitese miatt elszenvedtek. Az ilyen
kifIzeteseknek transzferabilisnak kell lenniOk es szabadon iitvalthato valutiiban
kell kesedelem nelkUl megti\rtenniOk.
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(a) a toket es p6tl6lagos llsszegeket a beruhilzils fenntartllsara vagy n()velesere;
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(b) profito~ kamato~ osztalekokot es mils befoly6 jllvedelmct;

(c) a hitelek visszafizeteset szolgll16 penzllsszegeket;
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(d) a jogdijakat es egyeb dijakat;

(e) a beruhilzils eladilsilb61 vagy likvidillilsilb61 sz!!rmaz6 bevetelt;
(f) a beruhilzils helye szerinli Szerzildo Fel tllrvenyeivel es szabalyaival
llsszhangban a tenneszeles szemelyek jllvedelmeit.

2.) Ezen Megil1lapodils alkalmazilsaban az iltvaltilsi !irfolyam azonos a foly6
tranzakci6kra az fttutalils idopontiftban ervenyes hivatalos !irfolyammal, hacsak
eltero megegyezes nem jlln letre.

7.cikk

Jogut6dlils
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1.) Ha az egyik Szerzildo Fel vagy annak kijelolt ngynllksege a milsik Szerzooo
Fel ten1leren megval6su16 beruhilzilsra vonatkoz6an biztositott garancia kereteben
sajftt beruhilz6i sz!!rnftra kifizetest teljesi~ akkor ez ut6bbi Szerzooo Fel elismeri:

(a) a beruhilz6 barmilyen joganak vagy kllvetelesenek fttruhilzilsftt torveny vagy
jogngylet alapjan ebben az Allamban az elobbi SzerzOdo Felre vagy annak
kijelolt (lgynllksegere, tovftbba
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(b) ~ hogy az elobbi Szerzooo Fel vagy annak kijellllt IIgynoksege a jogut6dlils
alapjan jogosull az adott beruhilz6 jogainak gyakorlilsftra es kOveteleseinek
ervenyesiresere, es fttvil1lalja a beruhilzilssal kapcsolatos kotelezettsegeket.

2.) Az fttruhftzott jogok vagy kOvetelesek nem haladhaljftk meg a beruhilz6 eredeti
jogait es kOveteleseit.
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8.cikk
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Az egyik SzerlMo Fel, masreszn,\1 ~ masik SzerzM6 Fel beruhazoja kOzOtti
beruhazasi vitak rendczesec

I.) Bannely vitat, amcly az egyik SzerzMo Fel beruhaz6ja es a masik SzerzM6
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Fel kOzOtt merOl fel az ut6bbi Szerz6dil Fel tcrOlcten mcgvaJ6sitott beruhitzassaJ
kap<:SOlatban, a vitaban erintett Felek kOzOtti targyaJasok al~pjan kell rende'lJli.

2.) lIa az egyik SzerzM6 Fel beruhaz6ja es a masik Szerz6dil Fel kozotti vita igy
nem dOntheto el 6 himapon belOI, akkor a beruMz6nak jogaban all az Ogyet az

a1abbi f6romok bi\rmelyike eIe terjeszteni:

Ca) a Beruhazasi Vital< Rendezesenek NemzetkOzi KOzpontjilhoz (ICSID),
figyelemmel az Allamok es Mas Allamok Allampolgarai KOzOtti Beruhazasi
Vital< Elintezese Egyezmenyenek - amelyet 1965. marcillS 18-an fogadtak el
Washingtonban - a1kalmazand6 szabalyaira, amermyiben mindket SzerzM6 Fel
reszesCve valt az Egyezmenynek;
(b) v:ilasztott bir6hoz, vagy nemzetkozi ad hoc valasztotl birosaghoz, ame\yet az

ENSZ Nemzetkozi Kereskedelmi Jogi Bizottsagilnak Valasztott Birosilgi
Szabalyai (UNClTRAL) aJapjan letesitettek. A vitliban erintett felek inisban
megegyezhetnek a szabruyok m6dositasaban. A valasztottbir6sag hatarozata
vegleges es kilti mindkel vitliban erintett fe\et.
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9.cikk

A Szerz6dil Felek kozotti vital< e1intezese

I.) A jelen MeglillapodAs ertelmezesere es a\ka\mazasara vonatkoz6 vital<at a

SzerzMo Felek kOzOtt lehetoseg szerint konzultaci6 es targyalas utian kell
rendezni.

ЦА

2.) lIa a vita ilyen mOdon nem intezhetii el 6 Mnapon belOI, akkor azt bi\rmelyik
Szerz6dil Fel keresere e cill. rendelkezeseivel Osszhangban vruasztott bir6s1ig ele
kell terjeszteni.
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3.) A valasztott birosag az egyes esetekre vonatkozoan a kOvetkez6k szerint
alakul meg. A valasztott birosagi eljaras kerelmenek atvetelet61 szarnitott ket
honapon belOI mindket SzerzOd6 Fel kijeloli a birosag egy-egy tagjat. Ez a ket tag
azutan kivillaszt egy olyan szemelyt, aki valamely harmadik Allam allampolgara,
es akit a ket Szerzod6 Fel j6vahagyasaval a bir6sag elnllkeve (a tovabbiakban:
elnok) nevemek ki. I\z elnOkOt a masik ket tag kinevezeset kOveto harom
h6napon bellil ki kel1 nevezni.

4.) Amennyiben ajelen cikk 3. ponDaban mcgjelOlt hataridokOn belOI a szokseges
kinevezesek nem tOrtennek meg, kerelem intezheto a NemzetkOzi l3ir6sag
elntikehez, hogy eszkozOlje a kinevezeseket. Ha 0 valamelyik Szerz6d5 Fel
al1ampolgara vagy egyebkent akadlilyozva van az emlitett feladat cl1atasaban, ugy
az a1elnokot kel1 felkemi a kinevezesekre. Ha az alelnOk szinten valamelyik
SzerzOd6 Fellillampolgara vagy akadlilyozva van az emlitett feladat el1atasaban,
akkor a Nernzetkozi Bir6silg rangid6s tagjilt kel1 felkemi a kinevezesek
megtetelere, aki nem al1ampolgara egyik Szerz6do Felnek sem.

5.) A vlilasztott bir6sag egyszeru szavazattobbseggel hozza meg hatilrozatat. Ez a
dontes kotelezo ereju. Mindegyik Szerz6do Fel maga viseli a sajat binijara eso
koltsegeket es a vlilasztottbirosag elotti kepviselet pCnzogyi terheit. Az elnlik
koltsegei es a t6bbi kiadas a ket Szerz6do Fel kOzott egyenlo aranyban oszlik
meg. A birosilg maga hatarozza meg eljarasi szablilyait.
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IO.cikk

Mas szabalyok es kOlOn kotelezettsegval1alasok
ervenyesitese

I.) Ha egy Ogyben egyidejUleg iranyado mind a jelen Megal1apodas, mind pedig

ЦА

olyan mas nernzetkozi egyezmeny, amelynek mindket Szerz6do Fel reszese,
akkor e Meglillapodils egyetlen rendelkezese sem akadlilyozza, hogy barmelyik
Szerzodo Fel vagy annak a masik Szerzodo Fel teriileten beruhazassal rendelkez6
beruhaz6ja azokat a szabalyokat reszesitse elonyben, amelyek ilgye
szempontjiib61 kedvezobbek.
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2.) Ha az egyik Szerzod6 Fel altai a masik SzerzOdo fel beruhilz6i szamara
nyt'Jjtando elbanas sajat tOrvenyei es szabalyai, vagy mas specialis szerzodesi
rendelkezesek a1apjan kedvez6bb annal, mint ami e Megallapodas alapjan jama,
akkor a kedvezobb elbanasl kell biztositani.

Il.cikk

A Megallapodas aIkaImazhat6silga

E Meg3llapodils rendelkezeseil azokra a beruhazasokra kell alkalmazni,
amelyekel az egyik SzerzOd6 Fel beruhilz6i a masik SzerzOd6 FellerOleten e
Megallapodils hataJyba lCj>Cse utan valosilottak meg.
12.cikk

HataJybaiepes, id6beli halaly es felmoodils

I.) A SzerzOdo Felek ertesitik egymasl arrol, hogy a Megallapodils
hataJybaiepesebez szilkseges aIkotmanyos kOvelelmenyeknek eleget lettek. A
MegaJIapodils a milsodik ertesites id6ponqilban Iep bataJyba
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2.) E Megallapodils liz evig marad bataJyban, majd azt kOvet6en is, hacsak
valamelyik SzerzOd6 Fel egy evvel az eredeti vagy barmelyik tovilbbi idOszak
lejarra el61t oem ertesiti a masikat irasban a MegaJIapodils felmondilsara irilnyulo
szlmdek3rol.
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3.) A Mcgallapodas felmondasa eliitl mcgval6sitotl bcruhazasok tckintctcbcn a
Mcgallapodas rendelkczeseil a tclm()l1d~s idi\pontiilt kiivclii tiz evig tovitbbra is
ervenyesiteni kell.
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Ennek hileleOI az arra kelli\ mcghalalmazassal rcndclkczi) alulirottak a
McgaJlapodilst ahiirtak.
KeszOlt kCl credeti peldunyban,.PLi1A1M!.o,RM.i.. 1994.. 0! h6 /$., ..
napjan, mongol, magyar, es angol nyelven. Mindcgyik sziivcg cgyarant hite1es.

Bilrrnely ertelmezcsbeli eiteres esetcn az angol nyelvii szliveg az iranyadil.
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Mongolia Korrnanya
neveben

A Magyar Koztarsasag Korrnanya
neveben

