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2000. évi XII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a
nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951.
szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és
kihirdetéséről1
1. § Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők
és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) megerősíti, és e törvénnyel kihirdeti.
2. § A Megállapodás angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű
fordítása a következő:
„Agreement On the Status of the North Atlantic Treaty Organization,
National Representatives and International Staff
The States signatory to the present Agreement,
Considering that for the exercise of their functions and the fulfilment of their
purposes it is necessary that the North Atlantic Treaty Organization, its international
staff and the representatives of Member States attending meetings thereof should
have the status set out hereunder,
Have agreed as follows:
Part I
General
Article I
In the present Agreement,
a) „the Organization” means the North Atlantic Treaty Organization consisting of
the Council and its subsidiary bodies;
b) „the Council” means the Council established under Article IX of the North
Atlantic Treaty and the Council Deputies;
c) „subsidiary bodies” means any organ, committee or service established by the
Council or under its authority, except those to which, in accordance with Article II,
this Agreement does not apply;
d) „Chairman of the Council Deputies” includes, in his absence, the Vice-Chairman
acting for him.
Article II
The present Agreement shall not apply to any military headquarters established in
pursuance of the North Atlantic Treaty nor, unless the Council decides otherwise, to
any other military bodies.
Article III
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The Organization and Member States shall co-operate at all times to facilitate the
proper administration of justice, secure the observance of police regulations and
prevent the occurrence of any abuse in connection with the immunities and privileges
set out in the present Agreement. If any Member State considers that there has been
an abuse of any immunity or privilege conferred by this Agreement, consultations
shall be held between that State and the Organization, or between the States
concerned, to determine whether any such abuse has occurred, and, if so, to attempt
to ensure hat no repetition occurs. Notwithstanding the foregoing or any other
provisions of this Agreement, a Member State which considers that any person has
abused his privilege of residence or any other privilege or immunity granted to him
under this Agreement may require him to leave its territory.
Part II
The Organization
Article IV
The Organization shall possess juridical personality; it shall have the capacity to
conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and
to institute legal proceedings.
Article V
The Organization, its property and assets, wheresoever located and by whomsoever
held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any
particular case the Chairman of the Council Deputies, acting on behalf of the
Organization, may expressly authorize the waiver of this immunity. It is however,
understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or
detention of property.
Article VI
The premises of the Organization shall be inviolable. Its property and assets,
wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search,
requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference.
Article VII
The archives of the Organization and all documents belonging to it or held by it
shall be inviolable, wherever located.
Article VIII
1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any
kind,
a) the Organization may hold currency of any kind and operate accounts in any
currency;
b) the Organization may freely transfer its funds from one country to another or
within any country and convert any currency held by it into any other currency at the
most favourable official rate of exchange for a sale or purchase as the case may be.
2. In exercising its right under paragraph 1 above, the Organization shall pay due
regard to any representations made by any Member State and shall give effect to
such representations in so far as it is practicable to do so.
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Article IX
The Organization, its assets, income and other property shall be exempt:
a) from all direct taxes; the Organization will not, however, claim exemption from
rates, taxes or dues which are no more than charges for public utility services;
b) from all customs duties and quantitative restrictions on imports and exports in
respect of articles imported or exported by the Organization for its official use;
articles imported under such exemption shall not be disposed of, by way either of sale
or gift, in the country into which they are imported except under conditions approved
by the Government of that country;
c) from all customs duties and quantitative restrictions on imports and exports in
respect of its publications.
Article X
While the Organization will not as a general rule claim exemption from excise
duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form
part of the price to be paid, nevertheless, when the Organization is making important
purchases for official use of property on which such duties and taxes have been
charged or are chargeable, Member States will whenever possible make the
appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of
duty or tax.
Article XI
1. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official
communications of the Organization.
2. The Organization shall have the right to use codes and to despatch and receive
correspondence by courier or in sealed bags, which shall have the same immunities
and privileges as diplomatic couriers and bags.
3. Nothing in this Article shall be construed to preclude the adoption of appropriate
security precautions to be determined by agreement between a Member State and
the Council acting on behalf of the Organization.
Part III
Representatives Of Member States
Article XII
Every person designated by a Member State as its principal permanent
representative to the Organization in the territory of another Member State, and such
members of his official staff resident in that territory as may be agreed between the
State which has designated them and the Organization and between the Organization
and the State in which they will be resident, shall enjoy the immunities and privileges
accorded to diplomatic representatives and their official staff of comparable rank.
Article XIII
1. Any representative of a Member State to the Council or any of its subsidiary
bodies who is not covered by Article XII shall, while present in the territory of
another Member State for the discharge of his duties, enjoy the following privileges
and immunities:
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a) the same immunity from personal arrest or detention as that accorded to
diplomatic personnel of comparable rank;
b) in respect of words spoken or written and of acts done by him in his official
capacity, immunity from legal process;
c) inviolability for all papers and documents;
d) the right to use codes and to receive and send papers or correspondence by
courier or in sealed bags;
e) the same exemption in respect of himself and his spouse from immigration
restrictions, aliens registration and national service obligations as that accorded to
diplomatic personnel of comparable rank;
f) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded
to diplomatic personnel of comparable rank;
g) the same immunities and facilities in respect of his personal baggage as are
accorded to diplomatic personnel of comparable rank;
h) the right to import free of duty his furniture and effects at the time of first arrival
to take up his post in the country in question, and, on the termination of his functions
in that country, to re-export such furniture and effects free of duty, subject in either
case to such conditions as the Government of the country in which the right is being
exercised may deem necessary;
i) the right to import temporarily free of duty his private motor vehicle for his own
personal use and subsequently to re-export such vehicle free or duty, subject in either
case to such conditions as the Government of the country concerned may deem
necessary.
2. Where the Legal incidence of any form of taxation depends upon residence, a
period during which a representative to whom this Article applies is present in the
territory of another Member State for the discharge of his duties shall not be
considered as a period of residence. In particular, he shall he exempt from taxation
on his official salary and emoluments during such periods of duty.
3. In this Article „representative” shall be deemed to include all representatives,
advisers and technical experts of delegations. Each Member State shall communicate
to the other Member State concerned, if they so request, the names of its
representatives to whom this Article applies and the probable duration of their stay in
the territories of such other Member States.
Article XIV
Official clerical staff accompanying a representative of a Member State who are not
covered by Articles XII or XIII shall, while present in the territory of another Member
State for the discharge of their duties, be accorded the privileges and immunities set
out in paragraph 1 b), c), e), f), h) and i), and paragraph 2 of Article XIII
Article XV
Privileges and immunities are accorded to the representatives of Member States
and their staffs not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order
to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the North
Atlantic Treaty. Consequently, a Member State not only has the right but is under a
duty to waive the immunity of its representatives and members of their staffs in any
case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can
be waived without prejudice to the purposes for which the immunity is accorded.
Article XVI
The provisions of Articles XII to XIV above shall not require any State to grant any
of the privileges or immunities referred to therein to any person who is its national or
to any person as its representative or as a member of the staff of such representative.
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Part IV
International Staff and Experts on Missions for the Organization
Article XVII
The categories of officials of the Organization to which Articles XVIII to XX apply
shall be agreed between the Chairman of the Council Deputies and each of the
Member States concerned. The Chairman of the Council Deputies shall communicate
to the Member States the names of the officials included in these categories.
Article XVIII
Officials of the Organization agreed upon under Article XVII shall:
a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and of acts
done by them in their official capacity and within the limits of their authority;
b) be granted, together with their spouses and members of their immediate families
residing with and dependent on them, the same immunities from immigration
restrictions and aliens’ registration as is accorded to diplomatic personnel of
comparable rank;
c) be accorded the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as
are accorded to diplomatic personnel of comparable rank;
d) be given, together with their spouses and members of their immediate families
residing with and dependent on them, the same repatriation facilities in time of
international crisis as are accorded to diplomatic personnel of comparable rank;
e) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first
arrival to take up their post in the county in question, and, on the termination of their
functions in that country to re/export such furniture and effects free of duty, subject
in either case to such conditions as the Government of the country in which the right
is being exercised may deem necessary;
f) have the right to import temporarily free of duty their private motor vehicles for
their own personal use and subsequently to re-export such vehicles free of duty,
subject in either case to such conditions as the Government of the country concerned
may deem necessary.
Article XIX
Officials of the Organization agreed under Article XVII shall be exempt from
taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Organization in their
capacity as such officials. Any Member State may, however, conclude an
arrangement with the Council acting on behalf of the Organization whereby such
Member State will employ and assign to the Organization all of its nationals (except,
if such Member State so desires, any not ordinarily resident within its territory) who
are to serve on the international staff of the Organization and pay the salaries and
emoluments of such persons from its own funds at a scale fixed by it. The salaries and
emoluments so paid may be taxed by such Member State but shall be exempt from
taxation by any other Member State. If such an arrangement is entered into by any
Member State and is subsequently modified or terminated, Member States shall no
longer be bound under the first sentence of this Article to exempt from taxation the
salaries and emoluments paid to their nationals.
Article XX
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In addition to the immunities and privileges specified in Articles XVIII and XIX, the
Executive Secretary of the Organization, the Co-ordinator of North Atlantic Defence
Production, and such other permanent officials of similar rank as may be agreed
between the Chairman of the Council Deputies and the Governments of Member
States, shall be accorded the privileges and immunities normally accorded to
diplomatic personnel of comparable rank.
Article XXI
1. Experts (other than officials coming within the scope of Articles XVIII to XX)
employed on missions on behalf of the Organization shall be accorded the following
privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their
functions while present in the territory of a Member State for the discharge of their
duties:
a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal
baggage;
b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of
their official functions for the Organization, immunity from legal process;
c) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions and in respect
of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on
temporary official missions;
d) inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are
engaged for the Organization.
2. The Chairman of the Council Deputies shall communicate to the Member States
concerned the names of any experts to whom this Article applies.
Article XXII
Privileges and immunities are granted to officials and experts in the interests of the
Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The
Chairman of the Council Deputies shall have the right and the duty to waive the
immunity of any official or expert in any case where, in his opinion, the immunity
would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the
interests of the Organization.
Article XXIII
The provisions of Articles XVIII, XX and XXI above shall not require any State to
grant any of the privileges or immunities referred to therein to any person who is its
national, except:
a) immunity from legal process in respect of words spoken or written or acts done
by him in the performance of his official functions for the Organization;
b) inviolability for all papers and documents relating to the work on which he is
engaged for the Organization;
c) facilities in respect of currency or exchange restrictions so far as necessary for
the effective exercise of his functions.
Part V
Settlement of Disputes
Article XXIV
The Council shall make provision for appropriate modes of settlement of:
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a) disputes arising out of contracts or other disputes of a private character to which
the Organization is a party;
b) disputes involving any official or expert of the Organization to whom Part IV of
this Agreement applies who by reason of his official position enjoys immunity; if
immunity has not been waived in accordance with the provisions of Article XXII.
Part VI
Supplementary Agreements
Article XXV
The Council acting on behalf of the Organization may conclude with any Member
State or States supplementary agreements modifying the provisions of the present
Agreement, so far as that State or those States are concerned.
Part VII
Final Provisions
Article XXVI
1. The present Agreement shall be open for signature by Member States of the
Organization and shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be
deposited with the Government of the United States of America, which will notify all
signatory States of each such deposit.
2. As soon as six signatory States have deposited their instruments of ratification,
the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come
into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its
instrument of ratification.
Article XXVII
The present Agreement may be denounced by any Contracting State by giving
written notification of denunciation to the Government of the United States of
America, which will notify all signatory States of each such notification. The
denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the
Government of the United States of America.
In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed the present
Agreement. Done in Ottawa this twentieth day of September, 1951, in French and in
English, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall be
deposited in the archives of the Government of the United States of America which
will transmit a certified copy to each of the signatory States.
Megállapodás
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi
titkárság jogállásáról
A jelen Megállapodást aláíró Államok,
figyelembe véve, hogy feladataik gyakorlása és céljaik teljesítése megköveteli, hogy
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, annak nemzetközi titkársága és a tagállamok
találkozókon részt vevő képviselői az alább meghatározott jogállással rendelkezzenek,
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a következőkben állapodtak meg:
I. Rész
Általános rendelkezések
I. Cikk
A jelen Megállapodásban
a) a „Szervezet” az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét jelenti, amely a Tanácsból,
illetve kiegészítő testületeiből áll;
b) a „Tanács” az Észak-atlanti Szerződés IX. Cikke értelmében felállított Tanácsot
és a Tanács tagjait jelenti;
c) a „kiegészítő testületek” bármely olyan szervet, bizottságot vagy szolgálatot
jelent, amelyet a Tanács vagy annak felhatalmazása révén állítottak fel, kivéve azokat,
amelyekre a II. Cikk értelmében ez a Megállapodás nem vonatkozik;
d) a „Tanács tagjainak elnöke” kifejezés alatt az Elnök nevében, annak távollétében
eljáró Helyettes Elnököt is érteni kell.
II. Cikk
Jelen Megállapodás nem vonatkozik sem az Észak-atlanti Szerződés értelmében
felállított parancsnokságokra, sem - hacsak a Tanács másként nem dönt - bármely
más katonai testületre.
III. Cikk
A Szervezetnek és a Tagállamoknak mindig együtt kell működniük az
igazságszolgáltatás elősegítése, a rendőrségi előírások betartásának biztosítása és a
jelen Megállapodásban meghatározott mentességekkel és kiváltságokkal kapcsolatos
bármilyen visszaélés bekövetkezésének megelőzése érdekében.
Amennyiben bármely Tagállam úgy találja, hogy visszaélés történt a jelen
Megállapodás által adott mentességgel vagy kiváltsággal, megbeszélést kell tartani
az adott Állam és a Szervezet között vagy az érintett Államok között, hogy
megállapítsák, történt-e bármiféle visszaélés, és ha igen, megpróbálják biztosítani,
hogy ne ismétlődjön meg.
Függetlenül az előzőekben leírtaktól vagy a jelen Megállapodás bármely más
rendelkezésétől, az a Tagállam, amely úgy találja, hogy bármely személy visszaélt az
állandó tartózkodás kiváltságával, vagy a jelen Megállapodás értelmében a részére
nyújtott bármely más kiváltsággal vagy mentességgel, felkérheti őt, hogy hagyja el
területét.
II. Rész
A szervezet
IV. Cikk
A Szervezet jogi személyiséggel bír; jogosult szerződések kötésére, ingóságok és
ingatlanok megszerzésére és azokkal való rendelkezésre, illetve jogi eljárások
indítására.
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V. Cikk
A Szervezet, annak tulajdonai és vagyontárgyai, bárhol is találhatók, és bárkinek is
vannak a birtokában, mentességet élveznek a jogi eljárás minden formája alól, kivéve
azt az egyedi esetet, amikor a Tanács tagjainak elnöke, a Szervezet nevében eljárva
kifejezetten rendelkezik a mentességről való lemondásról.
Mindemellett ezt úgy kell érteni, hogy a mentességről való lemondás nem terjedhet
ki a végrehajtási intézkedésre vagy a tulajdon lefoglalására.
VI. Cikk
A Szervezet helyiségei sérthetetlenek. Tulajdona és vagyontárgyai, bárhol is
találhatóak, és bárkinek is vannak a birtokában, mentességet élveznek a kutatástól,
igénybevételtől, elkobzástól, kisajátítástól vagy bármilyen más beavatkozási formától.
VII. Cikk
A Szervezet irattárai, illetve az ahhoz tartozó vagy abban tárolt dokumentumok
sérthetetlenek, bárhol is találhatóak.
VIII. Cikk
1. Anélkül, hogy vele szemben bármilyen pénzügyi ellenőrzés, szabályozás,
kifizetési halasztás érvényesülne,
a) a Szervezet bármilyen valutával rendelkezhet, és bármely valutában vezethet
számlákat;
b) a Szervezet anyagi eszközeit szabadon továbbíthatja egyik országból a másikba
vagy országon belül, illetőleg a legkedvezőbb hivatalos vételi vagy eladási árfolyamon
átválthatja valutáját bármely más valutára.
2. Gyakorolván az 1. bekezdés szerinti jogait, a Szervezet kellő figyelemmel van
bármely tagállam által felállított korlátozásra és azt érvényesíti, amennyire ez
lehetséges.
IX. Cikk
A Szervezet, vagyontárgyai, bevétele és más tulajdonai mentesek:
a) minden közvetlen adótól, a Szervezet azonban nem igényel mentességet az olyan
díjtételek, adók vagy illetékek alól, amelyek a közüzemi szolgáltatások díjai körébe
tartoznak;
b) minden, a behozatalra és a kivitelre vonatkozó vámkötelezettség és mennyiségi
korlátozás alól a Szervezet által hivatali használat céljából importált vagy exportált
árucikkek tekintetében. Az ilyen mentességgel importált árucikkek csak az adott
ország kormánya által jóváhagyott feltételekkel ruházhatók át adásvétel vagy
ajándékozás útján abban az országban, ahova azokat importálták;
c) kiadványai tekintetében a behozatalra és a kivitelre érvényes összes
vámkötelezettség és mennyiségi korlátozás alól.
X. Cikk
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Jóllehet a Szervezet általános szabályként nem igényli a fizetendő ár részét képező
fogyasztási adók, illetve az ingóságok és ingatlanok eladására vonatkozó adók alóli
mentességet, azonban amikor a Szervezet olyan jelentős vagyontárgy hivatali célú
beszerzését bonyolítja, amelyet az ilyen vámokkal és adókkal terheltek meg, vagy
megterhelhetők, a Tagállamoknak, amikor csak lehetséges, meg kell tenni a
szükséges adminisztratív intézkedéseket a vám vagy adó összegének elengedése vagy
visszatérítése érdekében.
XI. Cikk
1. A Szervezet hivatalos levelezése és más hivatalos hírforgalma nem vonható
cenzúra alá.
2. A Szervezetnek joga van kódokat használni és olyan futár útján, vagy olyan
lepecsételt csomagban küldeni vagy fogadni küldeményt, amelyek ugyanolyan
mentességekkel és kiváltságokkal rendelkeznek, mint a diplomáciai futárok és
csomagok.
3. A jelen cikkben semmi nem értelmezhető úgy, hogy az kizárná a Tagállam és a
Szervezet nevében eljáró Tanács közötti megállapodásba foglalt megfelelő biztonsági
intézkedések elfogadását.
III. Rész
A tagállamok képviselői
XII. Cikk
Minden személynek, akit egy Tagállam a Szervezet előtti első számú állandó
képviselőjeként jelölt ki egy másik Tagállam területére, valamint hivatali személyzete
azon tagjainak, akik megbízatása e területre terjed ki, az őket kijelölő Állam és a
Szervezet között, illetve a Szervezet és a tartózkodás szerinti Állam között
megköthető megállapodás alapján azokat a mentességeket és kiváltságokat élvezik,
amelyek a hasonló rangú diplomáciai képviselőket és azok hivatali személyzetét
megilletik.
XIII. Cikk
1. Egy Tagállamnak a Tanácshoz vagy annak valamely kiegészítő testületéhez
rendelt bármely képviselője, aki nem tartozik a XII. Cikk hatálya alá, amíg a másik
Tagállam területén a kötelezettségei végrehajtása érdekében van jelen, a következő
kiváltságokat és mentességeket élvezi:
a) ugyanazt a mentességet a személyét érintő letartóztatás vagy fogvatartás alól,
mint amit a hasonló rangú diplomáciai személyzet élvez;
b) az elmondott vagy leírt szavak és a hivatali minőségében általa tett cselekedetek
tekintetében a jogi eljárások alóli mentességet;
c) sérthetetlenséget az összes okmányra és dokumentumra nézve;
d) a jogot arra, hogy kódokat használjon, okmányokat vagy küldeményt küldjön
vagy fogadjon futár útján vagy lepecsételt csomagban;
e) magára és a házastársára nézve ugyanazt a mentességet az idegenrendészeti
korlátozások, az idegenek nyilvántartása és a honvédelmi kötelezettségek terén, mint
amit a hasonló rangú diplomáciai személyzet élvez;
f) ugyanolyan könnyítéseket a valuta- és pénzváltási korlátozások tekintetében, mint
amilyeneket a hasonló rangú diplomáciai személyzet élvez;
g) ugyanazokat a mentességeket és lehetőségeket a személyes poggyász
tekintetében, mint amit a hasonló rangú diplomáciai személyzet élvez;
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h) joguk van vámmentesen behozniuk bútorzatukat és ingóságaikat az adott
országban hivatalba lépés céljából történő első beutazás alkalmával, illetve az adott
országban feladataik végeztével vámmentesen visszaszállítani az ilyen bútorzatukat
és ingóságaikat, olyan feltételekkel, amilyeneket az adott ország kormánya
szükségesnek tarthat;
i) a jogot arra, hogy vámmentesen behozhassa magángépkocsiját ideiglenes
személyes használatra, később pedig vámmentesen vihesse vissza azt, mindkét
esetben olyan feltételekkel, amelyeket az érintett ország kormánya szükségesnek
tarthat.
2. Amennyiben az adózás bármely formájának jogi alapja az állandó tartózkodási
helytől függ, akkor az az időszak, amely folyamán egy képviselő, akire ez a cikk
vonatkozik, egy másik Tagállam területén van jelen kötelezettségeinek végrehajtása
végett, nem tekinthető az állandó tartózkodás időszakának. Különösen mentesíteni
kell az ilyen szolgálati időszak alatt a hivatali fizetése és járandóságai utáni adózás
alól.
3. Ebben a cikkben a „képviselő” kifejezést úgy kell tekinteni, hogy az magában
foglalja a képviselet összes képviselőjét, tanácsadóját és technikai szakértőjét.
Amennyiben ilyen igény van, minden egyes Tagállamnak közölnie kell a másik
érintett Tagállammal az ezen cikk alá tartozó képviselőik nevét, illetve a másik
Tagállam területén tartózkodásuk előre látható időtartamát.
XIV. Cikk
Egy Tagállam képviselőjét kísérő azon hivatali személyzetet, akik
XII. vagy XIII. Cikk alá, amíg egy másik ország területén vannak
azok teljesítése végett fel kell ruházni azokkal a kiváltságokkal és
amelyek a XIII. Cikk 1. bekezdés b), c), e), f), h), i) pontjaiban és a
vannak meghatározva.

nem tartoznak a
kötelezettségeik,
mentességekkel,
2. bekezdésében

XV. Cikk
A Tagállamok képviselőinek és személyzetüknek nyújtott kiváltságok és
mentességek őket nem személyes előnyük érdekében illetik meg, hanem azért, hogy
biztosítsák az Észak-atlanti Szerződéssel kapcsolatos feladataik független ellátását.
Ebből következően egy Tagállamnak nemcsak joga van, hanem kötelezettsége is
fennáll arra nézve, hogy lemondjon képviselőinek és a képviselet tagjainak
mentességéről bármely olyan esetben, ahol véleménye szerint a mentesség
késleltetné az igazságszolgáltatás folyamatát, és a felfüggesztés nem jár azon célok
sérelmével, amelyek miatt a mentességet megadták.
XVI. Cikk
A XII-XIV. Cikkek rendelkezései nem kötelezik egyik Államot sem arra, hogy az ott
hivatkozott mentességeket és kiváltságokat megadja olyan személynek, aki saját
állampolgára, vagy olyan személynek, aki az adott Állam képviselőjeként vagy az ilyen
képviselő személyzete tagjaként működik.
IV. Rész
Nemzetközi titkárság és a szervezet küldöttségeként eljáró szakértők
XVII. Cikk
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A Szervezet tisztségviselői kategóriáinak meghatározása - amelyekre a XVIII-XX.
Cikkek vonatkoznak - a Tanács tagjainak elnöke és minden egyes érintett Tagállam
megállapodásának tárgya.
A Tanács tagjainak elnöke közli az ezen kategóriákba tartozó tisztségviselők neveit
a Tagállamokkal.
XVIII. Cikk
A Szervezet a XVII. Cikk szerinti megállapodás alá tartozó tisztségviselőinek:
a) mentesülniük kell a jogi eljárások alól az általuk hivatali minőségükben és
hatáskörükön belül kimondott, vagy leírt szavak, illetve megtett cselekedeteik
tekintetében;
b) házastársaikkal, valamint velük élő és általuk eltartott közvetlen
hozzátartozóikkal együtt ugyanazokkal a mentességekkel kell őket felruházni az
idegenrendészeti korlátozások és az idegenek nyilvántartása alól, mint amilyeneket a
hasonló rangú diplomáciai személyzet élvez;
c) ugyanazokkal a kedvezményekkel kell bírniuk a valuta- és pénzváltási
korlátozások tekintetében, mint amilyeneket a hasonló rangú diplomáciai személyzet
élvez;
d) házastársaikkal, valamint velük élő és általuk eltartott közvetlen
hozzátartozóikkal együtt ugyanazokat a hazatérési lehetőségeket kell biztosítani
számukra egy nemzetközi válság időszakában, mint amilyeneket a hasonló rangú
diplomáciai személyzet élvez;
e) joguk van vámmentesen behozniuk bútorzatukat és ingóságaikat az adott
országban hivatalba lépés céljából történő első beutazásuk alkalmával, illetve az
adott országban ellátott feladataik végeztével vámmentesen visszaszállítani az ilyen
bútorzatukat és ingóságaikat, olyan feltételekkel, amilyeneket az adott ország
kormánya, ahol ezen jogaikat gyakorolták, szükségesnek tarthat;
f) joguk van vámmentesen ideiglenes személyes használatra behozni
magángépjárművüket, és később visszaszállítani azt vámmentesen, mindkét esetben
olyan feltételekkel, amelyeket az adott ország kormánya szükségesnek tarthat.
XIX. Cikk
A Szervezet XVII. Cikk szerinti megállapodás alá tartozó tisztségviselőinek
mentesülniük kell a Szervezet által nekik hivatali minőségükre tekintettel juttatott
fizetések és járandóságok utáni adózás alól.
Mindemellett bármely Tagállam köthet megállapodást a Szervezet nevében eljáró
Tanáccsal, amely révén ez a Tagállam fogja alkalmazni és a Szervezethez kinevezni
minden olyan állampolgárát, (kivéve - ha a Tagállam úgy kívánja - a területén állandó
lakóhellyel nem rendelkező személyeket), aki a Szervezet nemzetközi titkárságánál
teljesít szolgálatot. Ez a Tagállam a saját költségére fizeti az ilyen személyek fizetését
és járandóságát az általa meghatározott mértékben.
Az ily módon juttatott fizetésre és járandóságra az adott Tagállam adót vethet ki, de
annak mentesnek kell lennie bármely más Tagállam adója alól.
Ha valamely Tagállam ilyen megállapodást köt és azt a későbbiekben módosítják
vagy megszüntetik, a Tagállamokat a továbbiakban már nem köti a jelen cikk első
mondata értelmében az állampolgáraiknak juttatott fizetések és járandóságok adó
alóli mentessége.
XX. Cikk
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A XVIII. és XIX. Cikkekben meghatározott mentességeken és kiváltságokon kívül a
Szervezet Végrehajtó Titkárát, az Észak-atlanti Védelmi Termelés Koordinátorát és
más hasonló rangú állandó tisztségviselőket - a Tanács tagjainak elnöke és a
Tagállamok kormányai közötti megegyezés alapján - fel kell ruházni olyan
kiváltságokkal és mentességekkel, mint amelyek a hasonló rangú diplomáciai
személyzetet általában megilletik.
XXI. Cikk
1. A Szervezet küldöttségeiben eljáró szakértőket (ide nem értve a XVIII-XX. Cikkek
hatálya alá tartozó tisztségviselőket) a következő kiváltságokkal és mentességekkel
kell felruházni, amennyiben ez szükséges feladataik hatékony végzéséhez, amíg egy
Tagállam területén tartózkodnak a kötelezettségeik teljesítése érdekében:
a) mentesség a személyét érintő letartóztatás és fogvatartás, illetve a személyi
poggyásza lefoglalása alól;
b) mentesség a jogi eljárások alól a Szervezetnél fennálló hivatali feladataik végzése
során a kimondott vagy leírt szavak, vagy megtett cselekedeteik tekintetében;
c) ugyanazok a kedvezmények a valuta- vagy pénzváltási korlátozások és személyes
poggyászaik tekintetében, mint amelyeket a külföldi kormányok tisztségviselői
élveznek ideiglenes hivatalos kiküldetéseiken;
d) a Szervezetnek végzett munkájukkal kapcsolatos minden okmány és
dokumentum sérthetetlensége.
2. A Tanács tagjainak elnöke közli az érintett Tagállamokkal azoknak a
szakértőknek a neveit, akikre ez a cikk vonatkozik.
XXII. Cikk
A tisztségviselőket és szakértőket a kiváltságok és mentességek a Szervezet
érdekében és nem személyes előnyök céljából illetik meg.
A Tanács tagjai elnökének joga és kötelessége lemondani bármely tisztségviselő
vagy szakértő mentességéről bármely olyan esetben, ahol véleménye szerint a
mentesség késleltetné az igazságszolgáltatás menetét, és a lemondás nem jár a
Szervezet érdekeinek sérelmével.
XXIII. Cikk
A fenti XVIII., XX. és XXI. Cikkek rendelkezései nem kötelezik egyik államot sem
arra, hogy megadjon az ott hivatkozott kiváltságok és mentességek közül bármit
olyan személynek, aki saját állampolgára, kivéve:
a) mentességet a jogi eljárások alól a kimondott vagy leírt szavak, vagy a
Szervezetnél fennálló hivatali feladataik végzése során megtett cselekményeik
tekintetében;
b) sérthetetlenséget minden, a Szervezetnek végzett munkájukkal kapcsolatos
okmányra és dokumentumra;
c) kedvezményeket a valuta- vagy pénzváltási korlátozások alól, amennyiben ez
szükséges a beosztásuk hatékony ellátása céljából.
V. Rész
A viták rendezése
XXIV. Cikk
A Tanács gondoskodik arról, hogy megfelelő módon rendezzék:
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a) a szerződésekből eredő vitákat vagy más magánjogi jellegű vitákat, amelyeknek a
Szervezet is részese;
b) a Szervezet olyan tisztségviselőjét vagy szakértőjét érintő vitákat, akire ezen
Megállapodás IV. része vonatkozik, amennyiben a mentességről nem mondtak le a
XXII. Cikk rendelkezéseinek megfelelően, és aki hivatali tiszténél fogva mentességet
élvez.
VI. Rész
Kiegészítő megállapodások
XXV. Cikk
A Szervezet nevében eljáró Tanács bármely Tagállammal vagy Tagállamokkal
köthet a jelen Megállapodás rendelkezéseit módosító kiegészítő megállapodásokat,
amennyiben az adott állam vagy államok ebben érdekeltek.
VII. Rész
Záró rendelkezések
XXVI. Cikk
1. Ezen Megállapodás aláírásra nyitva áll a Szervezet Tagállamai előtt, és azt meg
kell erősíteni.
A megerősítő okiratokat az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál kell letétbe
helyezni, amely minden egyes letétbe helyezésről értesíti az összes aláíró államot.
2. Amint hat aláíró állam letétbe helyezi a megerősítő okmányait, a jelen
Megállapodás hatályba lép ezen államok vonatkozásában.
A többi aláíró állam vonatkozásában a megerősítő okmányuk letétbe helyezésének
időpontjában lép hatályba a jelen Megállapodás.
XXVII. Cikk
Ezen Megállapodást bármely Szerződő Állam felmondhatja úgy, hogy az Amerikai
Egyesült Államok Kormányának írásban felmondó jegyzéket küld, amely értesíteni
fogja az összes aláíró Államot minden ilyen bejelentésről.
A felmondás egy évvel azután lép hatályba, hogy az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya kézhez vette a bejelentést.
Bizonyságul az alulírott teljes körű meghatalmazottak aláírták ezen Megállapodást.
Készült Ottawában, 1951. szeptember hó huszadik napján, francia és angol nyelven
- mindkét szöveg azonos érvényű - egyetlen példányban, amelyet az Amerikai
Egyesült Államok Kormányának irattárában kell elhelyezni, amely kormány meg fog
küldeni egy hitelesített példányt minden aláíró Államnak.”
3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése
napján lép hatályba.
(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás XXVI. Cikkében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a
Magyar Közlönyben közzéteszi.1
1

A Megállapodás a 2000/10. Nemzetközi Szerződés alapján 2000. V. 15-től hatályba lépett.
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TARTALOMJEGYZÉK
2000. évi XII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti
képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló,
Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás
megerősítéséről és kihirdetéséről
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