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2013. évi . . . törvén y
а Magyarország Kormánya és а Török Köztársaság Kormánya között
а kulturális központok nyitásáról, m űködtetésérő l és tevékenységér ől

szóló Egyezmény kihirdetéséről
1. §

Az Országgy űlés е törvénnyel felhatalmazást ad а Magyarország Kormánya és а Török
Köztársaság Kormánya között а kulturális központok nyitásáról, m űködtetésér ől és
tevékenységér ől szóló Egyezmény ( а továbbiakban : Egyezmény) kötelez ő hatályának
elismerésére .
2. §
Az Országgyűlés az Egyezményt е tőrvénnyel kihirdeti.
3. §
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege а következő :
„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG ÉS А TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYAI KÖZÖT T
А KULTURÁLIS KÖZPONTOK NYITÁSÁRÓL, M ŰKÖDTETÉSÉRÖI: ÉS
TЁ VÉKENYSÉGÉRŐL

Magyarország Кormáпуа és а Török Köztársaság Кormáпуа (а továbbiakban: „Felek");
А Felek közötti barátság és együttm űködés erősítésének céljából ;
А kölcsönösség és viszonosság elve alapján ;
А kulturális központok kölcsönös nyitása, m űködtetése és tevékenysége tárgyában az alábbi
Egyezményt kötötte:
1. Fejezet
Alapvet ő rendelkezések
1 . cikk
(1) А Magyar Fél kulturális központot hoz létre Isztambulban, а Török Fél kulturáli s
központot hoz létre Budapesten (а továbbiakban : „Kulturális Központok").
(2) А Kulturális Központokat а Török Köztársaságban а Magyar Nagykövetség,
Magyarországon pedig а Török Nagykövetség Kulturális Részlegeként hozzák létre .
(3) А Kulturális Központok kulturális diplomáciai tevékenys ё get folytatnak а Küldő és а
Fogadó Fél hatályos jogszabályai alapján .
(4) А Kulturális Központok nyitására, műkötetésére és tevékenységére а jelen Egyezmény
rendelkezései az irányadók . А j е1 еп Egyezményben nem szabályozott kérdésekben а Fogadó
Fél hatályos jogszabályai az irányadók .
(5) А jelen Egyezmény értelmében „Fogadó Fél” : az ország, melynek а területén létrejön а
Kulturális Központ, míg „Küldő Fél”: az ország, amely а Kulturális Közpопtot а másik
ország területén létrehozza.

А törvényt az Országgyűlés а 2013. december 4-i ülésnapján fogadta el.
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(6) А Kulturális Központok megnyitására és bezárására, az alapszabály megalkotására, а
személyzet kiválasztására, а szervezet összetételére, valamint а döntéshozatali és levelezés i
eljárásaira а Küld ő Fél hatályos jogszabályai az irányadók . А Kulturális Központoknak az
említett ügyekben jogkörük lesz а szabályok és eljárások meghatározására, amelyre а
Fogadó Fél hatóságai általi engedélyezési vagy jóváhagyási követelmény nern vonatkozik .
(7) А Kulturális Központoknak nem lehet а jelen Egyezmény 5 ., 13 ., illetve 14. cikkében
rögzítettektől eltér ő feladata, és nem végezhetnek az ott rögzítettektől eltérő tevékenységet,
továbbá nem végezhetnek olyan tevékenységet, amit а Fogadó Fél hatályos jogszabálya i
kifejezetten tiltanak .
(8) А Kulturális Központokra és személyzetükre —státuszuktól és állampolgárságul(tó l
függetlenül —, amennyiben olyan tevékenységet végeznek, vagy cselekményt követnek el ,
amely а Fogadó Fél hatályos jogszabályai szerint bű ncselekménynek minősül, а Fogadó Fé l
hatályos jogszabályai szerinti jogi eljárások vonatkoznak а jelen Egyezmény által biztosíto tt
kiváltságok és mentességek sérelme nélkül .
2. cikk
(1) А Magyar Fél Kulturális Központjának megnevezése „Isztambuli Magyar Intézet” . Az
Isztambuli Magyar Intézet irányítását és felügyeletét а Balassi Intézet látja e1, amelynek
adminisztratív székhelye Budapesten van .
(2) А Török Fél Kulturális Központjának megnevezése „Yunus E тre Török Kulturális
Központ”. А Yunus Emse Kulturális Központot а „Yunus Emse Alapítvány” nyitja me~, é s
irányítja, amely а Török Fél joga szerint alapítványi státusszal rendelkezik, és amelynek
adminisztratív székhelye Ankarában van .
3. cikk
Diplomáciai úton megadott kölcsönös hozzájárulásuk alapján а Felek а jelen Egyezmény I .
cikkében rögzítettől eltérő településeken is engedélyezik а Kulturális Központ
fiókintézeteinek létrehozását . А fiókintézetek nyitása külön m еgállapodás tárgyát képezi ,
ami nem lehet ellentétes а jelen Egyezményben foglaltakkal . А Kulturális Központ
fiókintézeteire is а jelen Egyezmény Kulturális Központokra vonatkozó rendelkezéseit kel l
megfelel ően alkalmazni .
4. cikk
(1) А Kulturális Központok а Fogadó Fél hatályos jogszabályai szerint rendelkeznek jog i
személyiséggel és jogképességgel .
(2) А Kulturális Központok ennek megfelel ően, feladataik ellátása ёrdek ё ben, а Fogadó Fé l
hatályos jogszabályaival összhangban szerződéseket köthetnek а Fogadó Fél állami
szerveivel, helyi önkoпnányzataival, társadalmi szervezeteivel, valamint jogi és természete s
személyeivel.
5. cik k
А Kulturális Központok az alábbi feladatokat látják el :
1.А Felek népei közö tti kölcsönös megértés és barátság elősegítése;
2. Közrem űködés а Felek közö tti kapcsolatok és együttmíiködés fejlesztéséhez а
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kultúra, az oktatás és а tudomány területén;
3. А Küld ё Fél nyelvének, kultúrájának, történelmének és m űvészetének
nёpszerűsítésétrélzó ismeretterjesztő rendezvények szervezése ;
4. А jelen Egyezmény, valamint а Felek közötti kulturális, oktatási és tudományo s
együttműködésre vonatkozó más egyezmények, jegyzőkönyvek vagy programok/projekte k
végrehajtásának támogatása .
6. cikk
(1) А Felek а viszonosság elve alapján felmérik annak lehet őségét, hogy а Kulturális
Központok és fiókintézeteik számára megfeleld ingatlant biztosítsanak . Amennyiben az
ingatlanok kölcsönös biztosítása nem lehetséges, а Fogadó Fél minden tőle telhető
támogatást megad а Küldő Félnek а Kulturális Központok és fiókintézeteik számára
megfelelő ingatlan felkutatásához .
(2) А Fogadó Fél saját hatályos jogszabályainak keretei között minden tőle telhet ő
támogatást megad а Kulturális Központnak és fiókintézeteink а szükséges engedélyek
beszerzéséhez és а jogi követelmények miel őbbi teljesítéséhez. А Fogadó Fél minden tőle
telhető támogatást megad а Kulturális Központ és fiókintézetei által használandó ingatlan
megvásárlásához, kibérléséhez vagy kijelöléséhez, felépítéséhez, felújításához vagy
átépítéséhez szükséges ügyintézés megkönnyítéséhez .
7. cikk
А Kulturális Központok feladataik ellátása érdekében, а Fogadó Fél hatályos jogszabályaiva l
összhangban telephelyükön kívül is végezhetik tevékenységüket vagy szervezhetne k
rendezvényeket .
8. cikk
А Fogadó Fél 1ehetбség szerint minden tőle telhető támogatást megad а Kulturális Közpon t
által szervezendő kulturális rendezvényekre olyan térítésmentesen igénybe vehető helyszínek
felkutatásához, amelyek а kultúráért felelős minisztérium, vagy más központi vagy hely i
közintézmény kezelésében állnak, feltéve, hogy а Kulturális Központ az esemény t
megelőzően legalább 3 hónappal ezirányú írásbeli kérelmet nyújt be, továbbá hogy а
helyszín az adott id őpontban rendelkezésre áll .
9. clkk
(1) А Kulturális Központok feladataik ellátása érdekében, továbbá а jelen Egyezményben
felsorolt programok szervezése során közvetlen kapcsolatba léphetnek а Fogadó Fél állami
szerveivel, helyi önkormányzataival, társadalmi szervezeteivel, valamint jogi 6 természetes
személyeivel .
(2) А Kulturális Központok feladataik ellátása érdekében, továbbá а Fogadó Fél hatályos
jogszabályaival összhangban bármely társadalmi szervezett ől, természetes és jogi személytől
természetbeni és pénzbeli hozzájárulást kaphatnak, illetve számukra íl уеt juttathatnak.
10. cikk
(1) А Fogadó Fél -- biztonsági fenyegetettség fennállása kivételével — а nyilvánosság
számára szabad és akadálytalan hozzáférést biztosít а Kulturálís Központ székhelyéhez,
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valamint а Kulturális Központ általa székhelyén kívül szerveze tt rendezvényekhez . E
rendelkezés nem zárja ki а Kulturális Központok 14 . cikkben foglaltjogainak gyakorlását .
(2) А Kulturális Központ а Fogadó fél hatályos jogszabályaival összhangban minden
rendelkezésre álló kommunikációs csatornát és eszközt – beleértve а tömegtájékoztatást,
újságokat, folyóiratokét, rádió- és televízió-csatornákat és az Internetet – igénybe vehet а
közönség tájékoztatása céljából .
11 . cikk
А Kulturális Központ és fiókintézetei, valamint а személyzet biztonságáról kérelemre а
Fogadó Fél gondoskodik . А Fogadó Fél megteszi továbbá а . теgfеlеlб biztonsági
intézkedéseket а Kulturális Kőzpont és fiókintézetei által küls ő helyszínen szervezendő
tevékenységek esetében is .
12. cikk
(1) А Fogadó Fél hatályos jogszabályainak keretei között, а kölcsönösség és viszonosság
elve alapján а Кulturális Központ és fiókintézetei számára а fentieken túl minden egyéb, а
rendes mííködéshez és а feladataik ellátásához szükséges feltételt és támogatást megad .
(2) А Fogadó Fél ennek megfelelően megkönnyíti а Kiildő Fél állampolgárai számára а
vízumok kiadását а Kulturális Kőzpont által szerveze tt rendezvényeken való részvétel
céljából .

II. Fejezet
А Kulturális Központok tevékenységei
13. cikk
(1) А Kulturális Központok feladataik ellátása érdekében, а Fogadó Fél hatályos
jogszabályaival összhangban az alábbi tevékenységeket végezhetik :
1. Konferenciák és egyéb találkozók, valamint kulturális események – koncertek ,
színházi el őadások és kiállítások – szervezése;
2. Fórumok és fesztiválok, valamint ünnepségek szervezése, beleértve а nemzeti
ünnepi megemlékezéseket is ;
3. А Felek vagy egy harmadik ország által szervezett rendezvényeken, programokon é s
projektekben való részvétel és közrem űködés;
4. Filmek és más audiovizuális anyag vetítése ;
5. А Felek országai közötti látogatások és csereprogramok szervezése, ideértve а
művészek, írók, tudósok, kutatók, oktatók, hallgatók, újságírók és köztisztvisel ők
látogatásait, valamint az egyetemi oktatókés hallgatók csereprogramját ;
6. Кiilföldi személyek (ideértve művészek, írók, tudósok, oktatók, újságírók é s
köztisztviselők) fogadása а К ulturális Központ eseményein való részvétel céljából ;
7. А közönség tájékoztatása а Küldő Fél országának különböz ő aspektusairól (ideértve
népét, kultúráját, történelmét, nyelvét és képz őművészetét);
8. Kulturális adatbázisok létrehozása információ-megosztási céllal ;
9. Közhasználatú könyvtárak, film ; ёs audiovizuális förrástárak, vetítőtermek é s
információs pultok kialakítása ;
10. Nyomtatott és audiovizuális anyagok (ideértve könyvek, brosúrák, katalógusok ,
újságok, folyóiratok és digitális médiaeszközök) térítésmentes terjesztése és kölcsönzése ;
11. Nyomtatott, audiovizuális és digitális anyagok, kulturális, oktatási és tudományos
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jellegű tartalmak (ideértve könyvek, brosúrák, katalógusok, újságok, folyóiratok, digitáli s
médiaeszközök, televízió- és rádióprogramok, internetes tartalom) létrehozása, kiadása, vag y
а létrehozásban, illetve а kiadásban való közreműködés;
12. Nyelvtanfolyamok, szemináriumok, versenyek szervezése, а Kü1dá Fél nyelvéből
nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítása, nyelvvizsgák szervezése ;
13. Tanfolyamok, szemináriumok, versenyek szervezése а Кiildő Fél országának
különbázó aspektusairól (ideértve а nyelvet, az irodalmat, а kultúrát, а történelmet, а
gasztronómiát és а kézm űvességet), továbbá oklevelek és díjak kiadása а szervezett
tanfolyamok, szemináriumok és versenyek kapcsán ;
14. А Küldő Félnek а Fogadó Fél országában található kulturális öröksége védelmét ,
kutatását és népszer űsítését célzó munka és tevékenységek végzése, vagy ennek támogatása ,
kiemelve, hogy а Kulturális Központok а Felek kultiга^а, nemzetközi kulturális kapcsolata i
és а kapcsolattörténete tárgykörében tudományos kartatásokat és tanulmányokat folytathatna k
és koordinálhatnak ;
15. А Kulturális Központok programjain keresztül ösztöndíjak odaítélése é s
tanulmányutak szervezése ; anyagi támogatás, tanárok, könyvek és egyéb oktatási anyagok
biztosítása а Fogadó Fél országa iskoláinak, egyetemeinek és kutatóintézeteinek szervezeti
egységei és programjai részére, amelyek célja а Кüldó Fél országa különbázS aspektusaina k
(ideértve kultúráját, történelmét, nyelvét és irodalmát) oktatása és kutatása ;
16. А Fogadó Fél diplomáciai úton megadott el őzetes hozzájárulásának függvényében
а Kulturális Központ feladataival összhangban álló más jelleg ű tevékenységek és
rendezvények szervezése ;
17. А Felek általános történelme, m űvelődés- és tudománytörténete szempontjábó l
releváns, а Fogadó Fél országában található levéltári, könyvtári és közgy űjteményi adatok
felkutatásának támogatása.
(2) А Kulturális Központok fenti oktatási tevékenységeinek tartalma, programja é s
időtartama, valamint az alkalmazandó oktatók szakmai képesítése és az ezekhez а
tevékenységekhez felhasznált tananyag vonatkozásában а Küldö Fél hatályos jogszabályai az
irányadók .
14. cikk
(1) А Kulturális Központok nem végezhetnek profitorientált tevékenységet .
(2) А Kulturális Központok ugyanakkor, feladataik ellátása érdekében, és а Fogadó Fé l
hatályos jogszabályaival összhangban nonprofit alapon bevételszerz ő tevékenységet
folytathatnak az alábbi területeken :
1. dfjak szedése а tevékenységeiken és rendezvényeiken résztvev őktől vagy а
szolgáltatásaik kedvezményezettjeit ől (jegyeladás а kulturális rendezvényeikre, díja k
felszámítása а könyvtári és információs pulti szolgáltatásokért), és díjak szedése а
tanfolyamokért és а vizsgákért ;
2. bármilyen nyomtatott vagy audiovizuális anyag, valamint kulturális és folklórcikke k
(könyvek, katalógusok, folyóiratok, CD/CD-ROM, oktatási anyagok, poszterek és kézm űves
termékek) forgalmazása, feltéve, hogy az értékesítést maga а Kulturális Központ végzi ;
3. а tevékenysёgek és rendezvények résztvevőinek ё s látogat5inak kiszolgálása
céljából az adott ország hagyömáпуо s kultúráját és életmódját képviselő teázó vagy kávézó
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létrehozása és üzemeltetése, illetve természetes személy vagy jogi személy üzemeltetésébe
adása а saját helyiségekben vagy ezeken kívül ;
4. jótékonysági vásárok és hasonló jótékonysági események szervezése saját
helyiségeikben vagy azokon kívül.
III. Fejezet
А Kulturális Központok személyzete
15. cikk
Mindkét Szerződő Fél maga választja saját Kulturális Központja személyzetének tagjait (а
toуаььíаkban: „Személyzet") . А Személyzet kizárólag а Kiildő Fél, а Fogadó Fél és — а
Fogadó Fél diplomáciai úton megadott előzetes jóváhagyásával -- harmadik országok
állampolgáraiból állhat .
16 . cik k

(1) Mindkét Szerz ő d ő Fél m аgа gondoskodik saját Kulturális Központja személyzetének
alkalmazásáról .
(2) А kinevezést а Felek kötelesek egyeztetni а Fogadó Fél illetékes hatóságaival és а
kinevezésre vonatkozóan kötelesek betartani а lakóhely szerinti országban hatályos
munkajogi rendelkezéseket .
(3) А Kulturális Központok Igazgatóját és Igazgatóhelyettesét а Küldő Fél illetéke s
hatóságai nevezik ki . Az Igazgató és az igazgatóhelyettes viszonossági alapon diplomat a
státuszt kap, feltéve, hogy nem а Fogadó Fél állampolgára. А Felek а kinevezésekről és а
státuszról diplomáciai levélváltás útján értesitik egymást .
17. cikk
А Küldő Fél diplomáciai úton tájékoztatja а Fogadó Felet а Személyzet valamennyi tagjának
а Fogadó Fél országában való munkaуаllаlásáпak. kezdő és záró időpontjáról, valamint az
országba való els ő bеiépése és végleges távozása időpontjáról, állampolgárságtó l
függetlenül .
18. cikk
(1) А Fogadó Fél országa hatályos jogszabályainak keretei között а lehetd 1 еgrövidebb idő
alatt, díjmentesen többszőri be- és kiutazásra jogosító vízumot és tartózkodási engedélyt álli t
ki а kinevezés id őtartamára а Küld ő Fél, valamint az előzetesen jóváhagyott harmadik orszá g
állampolgárságával rendelkez ő kinevezett személyzet és eltartott családtagjaik részére .
(2) А Fogadó Fél mentesíti а munkavállalási engedély kSvetelmé пуе alól а Küldő Fél ,
valamint az el őzetesen jóváhagyott harmadik ország állampolgárságával rendelkez d
személyzetet, feltéve, hogy őt а Kulturális Központ adminisztratív részlege alkalmazza, vag y
a jelen Egyezmény 13 . cikkében rnegh аtárazott tevékenységeket végzi .
(3) A jelen Egyezmény 13 . cikkében meghatározott tevékenységekhez megadott mentesség а
munkavállalással összefüggő tevékenységek időtartamára korlátozódik.
19. cikk
(1) Amennyiben а Felek között nincs hatályban munkaügyi és társadalombiztosítás i
megállapodás, а Küldő Fél állampolgárságával rendelkéz ő Személyzetre és eltartott
családtagjaikra aKüld ő Fél hatályos munkaügyi és társadalombiztosítási jogszabályai
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vonatkoznak, feltéve, hogy nem rendelkeznek egyidej űleg а Fogadó Fél állampolgárságával
is, és а Kulturális Központban való alkalmazásukat megel őzően nem tartózkodtak állandó
jelleggel а Fogadó Fél országában .
(2) Amennyiben а Felek között hatályban van munkaügyi és társadalombiztosítás i
megállapodás, úgy e cikk alkalmazásában ennek а megállapodásnak а rendelkezései
irányadók а Személyzet tagjaira és eltartott családtagjaikra .
20. cikk
(1) А Személyzetre а Felek között hatályban lév ő, „A Magyar Köztársaság és •a Török
Köztársaság között а kettős adóztatás elkerülésére а jövedelemadók területén” Budapesten,
1993. március 10-61 aláí rt Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmaznia jövedelemadó és а
tőkejövedelmek tekintetében .
(2) А Központ harmadik országbeli illetőséggel bíró Személyzetének jövedelemadójára
vonatkozóan а Fogadó Fél és а harmadik ország között ajövedelem- és vagyonadu k
területén а kettős adóztatás elkerüléséről kötött egyezmény rendelkezései az irányadók .
21 . cikk
А Kulturális Központok kötelesek а Fogadó Fél illetékes hatóságainak megadni az általuk а
Fogadó Fél adóztatási gyakorlatának keretében kért szükséges tájékoztatást .
22. cikk
А Személyzet eltartott családtagjai közé tartozik а házastárs, а 18 év alatti egyedüláll ó
gyermek, а középfokú vagy szakiskolában tanulmányokat folytató /programban résztvev ő
20 év alatt i egyedülálló gyermek, fels ő fokú tanulmányokat folytató 25 év alatti egyedüláll ó
gyermek, fogyatékkal élő, bármilyen életkorú egyedülálló gyermek, valamint а Személyzet
tagja által eltartott szül ő.
IV. Fejezet
А Kulturális Központok adómentesség e
23. cikk
(1) А Fogadó Fél hatályos ogszabályainak keretein belül — engedélyezi а Kulturáli s
Központ működtetéséhez és felszereléséhez szükséges valamennyi berendezés, bútor és
anyag vámterhektől, egyéb adóktól és а vámterhekhez hasonló hatályú pénzügyi terhekt ől
mentes behozatalát, ideértve а elen Egyezmény 13 . és 14. cikke szerinti tevékenysége k
végzéséhez szükséges valamennyi írásos és digitális médiaeszközt is .
(2) А fent említett ingóságok kizárólag а Fogadó Fél illetékes hatóságai által meghatározo tt
feltételekkel értékesíthetők, adhatók bérbe, adhatók térítésmentesen kölcsön, adható k
ingyenesen át és zálogosíthatók el .
(3) А Fogadó Fél – hatályos ogszabályainak keretein belül – engedélyezi а Kulturáli s
Központok számára а konferenciákhoz és hasonló rendezvényekhez, illetve kulturáli s
tevékenységekhez (nevezetesen: színházi el őadás, fesztivál és kiállítás, tudományos kutatás i
projektek és sporttevékenységek) szükséges ingóságok vámterhektö1, egyéb adóktól és а
vámterhekhez hasonló hatályú pénzügyi terhekt ől mentes ideiglenes behozatalát.
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24. cikk
(1) А Kulturális Központok mentesek valamennyi adó alól, beleértve az alábbiakat :
a. А Kulturális Központ tulajdonában álló és általa а tevékenységi körében használ t
földtulajdonra, építési telkekre és épületekre kivetett ingatlanadó ;
b. Földterület, építési telek vagy épületek Kulturális Központok általi visszterhe s
megvásárlásához, térítésmentes megszerzéséhez vagy eladásához kapcsolódó ill еtékek, díjak
és más hasonló adók ;
(2) А 14 . cikkben említett tevékenységek esetében az (1) bekezdésben foglalt mentesség a z
általános forgalmi adóra nem vonatkozik .
V. Fejezet
Záró rendelkezések
25. cikk
А jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos nézeteltéréseket а Felek
diplomáciai úton rendezik.
26. cikk
А jelen Egyezmény azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követ ő harmincadik napon
lép hatályba, amelyben а Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást, hogy lefolytatták а
ratifikációhoz szükséges пеmгeti jogi eljárásokat. Az Egyezmény attól а naptól számított 6
hónapig marad hatályban, amikor valamelyik Fél írásban értesíti а másik Felet felmondás i
szándékáról .

27. cikk
А jelen Egyezmény rendelkezései а megszűnésének időpontjában még folyamatban lév é
projektekre és tevékenységekre külön megállapodás megkötését követ ően érvényesek
maradnak .
28. cikk
(1) А jelen Egyezmény nem befolyásolja Magyarország Európai Uniós tagságából fakad ó
kötelezett ségeket.
(2) Magyarország az Európai Unió tagállamaként kizáгбIag аz uniós joggal összhangban
biztosíthat vámpreferenciákat .
(3) Törökország az ezen Egyezmény p геаmbulumában megfogalmazott reciprocitás elve
alapján alkalmazza ezen Egyezmény cikkelyeit .
29 . cikk
(1) А jelen Egyezmény а Felek közös megállapodása alapján bármikor módosítható . А
módosítások az Egyezmény 26 . cikkében rögzített eljárás szerint lépnek hatályba.
(2) A jelen Egyezmény Isztambulban, 2013 . november 15-én került aláfrásra két példányban ,
magyar, török és angol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles . А je1еп
Egyezmény értelmezésével kapcsolatos eltérések esetén az angol nyelv ű szöveg az irányadó .
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Magyarország Kormánya
részéről:

А Török Köztársaság Kormány a

Navracsics Tibor
Miniszterelnök- helyettes

Bekir Bozdag
Miniszterelnök-helyette s

részéről:

AGREEMENT BETWEEN ТНЕ GOVERNMENT OF HUNGARY

AND
ТHE GOVERNMENT OF ТНЕ REPUBLIC OF TURKEY
ON THE ESTABLISHMENT, FUNCT10N1NG AND ACTIVITIES O F
CULTURAL CENTRÉS
The Governrnent of Hungary and tье Government of tье Republic of Turkey (hereinafte r

referred to as the "Parties ");
With the ритрове ofstrengthening friendship апд cooperatioп between tье Parties ;
Based оп thе priиcipl еs of mutuality and reciprocity;
Concerning the reciprocal estaЫishment of cultural centres and th еir functioning апд activities
have agreed on t ье fallowing:
Section I
Basic Provisions

Article 1
(1) The Hungarian Рану sha11 estahlish а cultural centre in Istanbul and tье Turkish Party
sha11 estaЫish а cultural centre iп Budapest (hereinafter refeпed to as tье "Cultural.Centre s").
(2) The Cultural Centres are estaЫished as the Cultural Sections of tье Embassy of Hungary
iп tье RepuЫic of Turkey апд tье Embassy of the Repubiic of Turkey in Hungary.
(3) The Cultural Centres sha11 engage i п activities of си]tural diplomacy iп accordance with
tье laws апд regulations of the Receiving Party and th е Sending Party .
(4) Тне estaЫishmeпt, functioning anд activities of tье Cultural Centres shall be subject to th e
provisions of this Agrееment. Concerning matters which аге not foreseen i п tliis Agreement ,
the laws and regulations of the Receiving Рану sha11 арр lу.
(5) Рог tье purposes of this Agreement t ье „Receiving Party” shall теап tье country оп tье
territory of which the cultural centre is estaЫ ished; the „Sending Party” sha11 теan th e
country which estaЫ ishes а си]tural centre on tье territory of the other country .
(6) The estaЫishment and closing, thе drafting of the st жutes, tье selection of the personnel ,
the composition of tье organisation, as we11 as tье decision rnaking and correspond е nce
procedures of the Cultural Centres sha11 be subject to the laws anд regulations of t ье Sending
Party. The Cultural Centres will have the authority to determine t ье rules апд procedures оп
tlte said matters without being subject to апу requirement of authorization or approval by tье
authoríties of tье Receiving Party .
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(7) The Cultural Centres sha11 n оt have any purpose пот engage in any activity that is not
foreseen in articles 5, 13 апд 14 of this Agгeement or which differs frorn the activitie s
£areseen in these articles . Еиrthеrmоке, thеу sha11 nоt be engaged iп апу activities explicitly
forbidden by th е laws and regulatio пs of th е Receiving Party.
(8) Тне Cиltural Centres and their personnel, regardless of their status апд пationality, withou t
prejudice to the privileges апd immunities foreseen in this Agreement, in case they engage 'út
m activity ог commit ап act that constitutes an offence under thе laws and regulations of th e
Receiving Party sha11 be subject to the 1ega1 ргоседите foreseen i п thе laws and regи lations o f
the Receiving Party.
Article 2
(1) The Cultural Сentre of the Hungarian Рагу sha11 bear the пате of "Hungarian Institute i n
Istanbul". The Hungarian Institutе iп IstanЬul sha11 be administered and supervised by the
Balassi Institute, the administrative headquarters of whi сh are located in Budapest.
(2) The Cultural Centre of thе Turkish Рагу shá11 bear the пате of "Yunus Emre Turkish
Cцltural Сепtrе" . Уипив Етге Cultural Centre sha11 Ье estaЫished and administered Ьу th e
"Yunus Етге Foundation", which has faundation status under the 1egislation of the Turkis h
Party апд thе administrative headquarters of .which аге located i п Ankaza.
Article 3
Each Рагну sha11 a11ow, based on mutual consent of the Parties to Ье reached by means of
diplomatic correspondence, thе estaЫishment of branches оf the Cultural Centre оп its
territory in cities other than th е опев mentioned iп Aгticle 1 of tliis Agreemeпt. Тне
estaЫishment оf bгanches sha11 Ье subject to а separate agreement, which cannot contradic t
the provisions of this Agreernent . Such branches of the Cultural Centre sha11 also bе subject to
the provisions forе seeп Гог thе Cultural Centres i п this Agreement.
Аrtiсlе 4
(1) The Cultural Centres sha11 enjoy 1ega1 personality md capacity under the laws wd
regulations of the Reeeiving Party .
(2) The Cultural Centres, accordingly, Гог thе fulfilment of their purposes and in сотрlianсе
with the laws ала regulations of the Receiving Party, sha11 Ье аЫе to conclиde contracts wit h
а11
state organs, . lосаl governments, civil saciety organisations, natural апд 1еуа] persons ,
еsiding/registe
r
к ed in the country of thе Receiving Party .
Articie 5
The Cultural Centres sha11 seгve the below purposes :
1. То promote mutual understanding and friendship betw еen the peoplеs оf the Parties ;
2. То contribute to the deve]oprnent of relatiоns апд св-operation between the Рarties i n
the fields of culture, education and scienc е;
3. То organize eduсational events iп order to spread and promote the language, culture ,
history md art of thе 5ending Рartу;
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4. То assist the implementation оf this Agreemeпt as we11 as оf other agгeements,
protocols or programmes/projects in the field оf cultural, educational md scientifi e
coaperation between the Pa rties .
Article б
(1) Вasеd оп the principles оf reciprocity, the Parties sha11 ехрlаге the possibilities оf
allocating suitаЫe premises or lanд for the Cultural Centres апд to their branches . Wherea
s
the reciprocal allocation о f premises ог lmd shail not he possiЫв, the Receiving Party shall
make а 11 effort s to assist the Sending Party гп finding suitaЫ e premísеs ог Imd for the
Cultural Centre md its branches .
(2) The Receivi пg Party, within the framework оf its own laws and regulations, sha11 makе all
efforts to assist the Cultural Centre anд its branches in ohtaining necessary permits an d
completion оf пecessary 1ega1 requirements at the briefest деlау possiЫe. The Receiving Party
sha11 makе а11 efforts to facilitate the administrative process related to the buying, renting ог
allocation, construction апд renovation ог rearrangement оf the premises to be used by the
Cultural Centre and its branch еs.
Article 7
The Cultural Centres, for the fulfilm еnt оf their purposes md in compliance with the laws an d
regulations оf the Receiving Pa rt y, тау also perform activities ог organize events outside
their premises.
Article 8
Рог the cultural events to be organized by the Сultuгаl Centre, the Receiving Рану sha11, if
possiЫ e, make alн efforts i п identifying venues availaЫe free оf chаrgе which аге under the
authority оf its Ministry respоnsiЫe fvr culture or other сепtr аl or 1оса1 риЫгс institutions,
provided that at least 3 rnonths prior to the beginning оf the event а written request is
submitted by the Cultural Centre апд that the venue is аиail аЫе for th е date/s requested .
Article 9
(1) The Cultural Centres, for the fulfilment оf their purposes, as we]1 as during th e
organisation оf the programmes listed iп this Agreement m ау enter into direct contact wit h
а11 state organs, 1 оса1 governments, civil society organisatioпs, natural and 1ega1 .persons,
residing/registered i п th е countrу оf the Recéiving Pаrtу.
(2) The Cultural Centres, for the fulfilment оf their purposes md i п cornpliance with the law s
y
and regulations оf the Receiving Party, m ау receive from and provide to аи eivil societ
organisations, natural апd 1ega1 persons, iп kind anд financial contributions .
Article 1 0
(1) The Receiving Pa rty sha11, unless there is а threat to the security, provide free and
uпhindered риЫгс access to thе Сиltural Centre's premises апд similariy free and unhindered
participation to the events organized by the Cultural Centre outside its premises . This
provision sha11 Ь е without prejudice to the rights оf the Cultural Centres foreseen by Атtiсl е
14.

(2) The Cultural Centre, in compliance with laws an д regulations оf the Receiving Party тау
also make use оf а 11 availaЫe methods апд rneans оf communieation, including mass media,
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newspapers, periodicals, radio and televisioп channels апд the Internet, fог providin g
information to Ме риЫгс.
Article 11
Security оf the Cultural Centre and its branches as we11 as of their personnel sha11 be ensured
by the Receiving Party if so requested . The Receiving Party sha11 also take the adeg иate
security measures fог the activities to be organised by thе Cultural Centre апд its branche s
outsidе their premises .
Аrtiсle 12
(1) The Receiving Party, within the framework of its own laws md regulations md М е
principle of mutuality md reciprocity, sha11 provide to the Cultural Centre апд its branches, in
addition tо those stated above, а11 other conditions and convenience necessary fог their ргорег
funetioning and th е fulfilment of their purposes .
(2) The Receiving Party sha11 accordingly also facilitate the issuance of entry visas to th e
nationals of the Sending Party Гог their participation i п the ~Is organized by the Сaltuml
Centre.
Section П
Activities of the Cultural Centre s
Article 13
(1) The Cultural Centres, Гот the fulfilment of their purposes and in complia п ce with the law s
and regulations оf the Receiving Party, тау perform the below meп tioned activities :
1. Orgaпising confereпces апд other similar meetings as we11 as cultural events such a s
coпcerts, theatre performances and exhibitions ;
2. Organising forurns апд festivals as we11 as ceremonies, includi пg comrnemorations of
national days ,
3. Participation iп апд contributing to the events, program m es апд projects undertaken
by the Parties or by а third coипtry;
4. Screening ofmovies апд other audio-visual material ;
5. Oгganising visits and exchanges programs between the countries vf thе Parties,
including visit of artists, writers, scientists, researchers, academicians, students, journalist s
anд риЫгс officials as we11 as exchange of academicians an д students;
6. Receiving from abroad persons, such as artists, wгiters, scientists, academicians ,
journalists and риЫгс officials, Гог participation in the events of the Cultural Centr е;
7. Presentation tó thе риЫгс information on diverse aspects of the country of th e
Sending Party, such as its реор lе, си lturе , históry,language anд fine arts;
8. Creation оf сиltuкal databases Гог informatioп shariпg;
9. EstaЫishment Гог pubiic use of libraries, film and audio -visual resources centres and
sereening ha11s and inforrnation desks ;
10. Distribution and 1ending fгее of charge of anу kind of printed and audio-visual
material, including books, brochures, catalogues, uewspapers, periodicals апд digital medi a
теanв;

11.Production or puЫishing or contributing to th е production or puЫishing of апу kind
of printed, audio -visual апд digital material anд content о f cultural, educational алд scientifi e
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nature, including books, brochures, catalogues, newspapers, periodicals, digital media means ,
TV/radio programrnes апд Internet content;
12. Holding оf language courses, seminars, contests anд issuancе of proficienc y
certificates оп tье language of the Sending Party - through organisation of examinations ;
13. Organising courses, seminars от coпtests оп various aspects of tье coиntry of tье
Sending Party, including tье language,literature, culture, history, gastronomy anд handicrafts
апд issuance оf certificat еs and prizes iп connection with such courses, seminars ог contests ;
14. Realisation ог supporting tье realisation of woтks anд activities aimed Гот
protection, research and promotion of tье cultural heritage of the Sendiпg Party l осанед in the
country of tье Receiving Party ; stressing that tье Cultural Centres тау сопдисн апд
coordinate scientific research concerning tье Parties' сиltuге, international cultural relatio пs
апd studies as we11 as tье history of relations ;
15. Granting scholarships апд research trips through th е programmes of th е Сиlнитаl
Centres ; supporting by means of providi пg financial assistance, teaching staff., books an d
otheт educational material, the departments апд рrograms in schools, universities and researc h
organizations in the coúntry of th е Receiving Рагу aiming аt teaching апд holding researche s
оп various aspects of tье соипнту оf tье Sending Party, as its culture, history, language an д
liteтature ;

16. Subject to prior consent of tье Receíving Party through diplomatic chan пels,
realisation of other kinds of activities and events whicll аге compatibe with tье purpases o f
tье Cultural Centre ;
17. Support for tье location of data concerning tье general history of the Parties, as we1 1
as their history оf education and science kept iп tье archives, libraries and риЫгс collection s
iп tье cauntry of the Receiving Party .
(2) The content, program апд duration оf tье above stated educatioпal activities оf tье
Си]tural Centres as we11 as th е professional qualifications of tье teaching personnel to be
етр lоуед and tье educational material to be used for such activities sha11 be subject to th e
laws апд regulations of the Sendi пg Party.
Article 1 4
(1) The Cultural Centres sha11 пot engage in profit seeking activities .
(2) The Cultural Centres, оп tье other hand, for the fulfilment оf their purposes апd i n
cornpliaп ce with tье laws апд regulations of tье Receiving Раrtу, rnay engage in incom e
generating activities оп а not-for-profit ьasis i п tье following areas :
1. collect fees frorn those participating гп their activities and events, ог from those
benefiting from their services, including selli п g tickets Гог cultural events, charging fees Го т
library anд information desk services md colle сting fees Гог courses апд examinations; .
2. se11 апу kind of printed and audio-visual material as we11 as cultural and folklori c
items, including books, catalogues, periodicals, CD/CD-ROM, educatioпal materials, posters
апд handicrafts, provided that tье sale is carried out Ьу tье cultural Centrе itself;
3. set ир апд тanауе от give to tье management of а person ог private сотрапу, tea ог
coffee shops representing tье traditional culture аnд lifestyle of the со uпtry, inside ог outside
of their premises in order to provide services to the participants i п their activities anд events
as we11 as to visitors;
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4. organize charity bazaars апд sirnilar сharity events inside or outside their premises .
Section 1ц

Регsопnеl of нЬе Cultural Centres
Articlе 15
Each Party sha11 appoint th е реrsonnel ta Ь е етрl оуed iп its own Cultural Centre (hereinafter
rеferrеd to аs thе "Personnel "). Тне Personnel тау Ье composed of nationáls of th е Sending
Part y, natioп als of the Receiving Pa rt y and, if previously approve д by thе Rеceiving Party, o f
nationals of а third country . Thе consent of thе Receiving Party Сот thе employment of а
national of а third country sha11 Ъе reqúested through diplomatíc channels by th е Sendin g
Part y.
Article 16
(1) Еасh Рагу deals with thе еmployrnent of the Personnel of its оwп Сultural Сепtrе.
(2) The appointтent sha11 be agreed with th е competent bodies of the Receiving Party апд
sha11 be таде in keeping wíth th е provisions of thе regulations on th е ernploymeпt оп thе
territory of the Party of residence.
(3) The Director апд the Assistant Director of th е Cultural Centre аге appointed by thе
authorities of thе Sending Party and enjoy diplomatic status, оп а reciprocal basis, provide d
that thеy are not eitizens of thе Receiving Party. The Parties notify accordingly their
appointmеnt anд status through diplomatic channels .
Article 17
Тh е Sendiпg Part y sha11, througl diplomatic chan пels, provide information to the Rеceiving
Рartу, regarding dаtes of begiпning and termiпation of employment as we11 as of first entry t o
and definitive еxit from th е couпtry of the Receiving Рагу of each member of its Person п el ,
regardless of her/his пationality .
Аrtiсlе 18
(1) The Receiving Pa rtу, within th е frameworlt of its laws aп d regulatioпs, sha11 provide to thе
appointed Personnel w10 a ге nationals оf Ме Sending Раrtу, thе previously approved
nationals of а third country and to their dependent family members, Сот thе period of the
appointment, multiple entry/exit visas and residence permits, at th е briefest .delay possiЫe and
free of charge.
(2) The Receiving Раrtу sha11 also exempt th е Pеrsonnel who аге nationals of the Sendin g
Party and the prеviously approved nationals of а third сountrу from thе requirement оf
obtaini пg а working permit, provided that such Регвоппеl are emрlоуед in thе administration
of the Cultural Сепнге or far the accomplishment о f the activities stated i п articlе 13 of this
Agreement .
(3) Such exemption to Ье granted for th е realisation оf thе activities stated in arti сlе 13 of íhis
Agreement sha11 Ъе limitеd to thе duration of the activities subject to th е employment.
Article 19
(1) In case ап agrеement оп Iabour and social security between thе Parties is пot iп force, the
Personnel апд their dependeпt farnily members who ате nationals of th е Sending P аrtу sha11
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Ье subject to tье labour and social security laws апд regulations of the Sending Party ,
provided that such Personnel ariд dependent family members до not possess at tье same tim e
tье natioпality of the Receiving Рану and have not been residing in the Receiving Party' s
country оn а permanent basis prior to етрlоутепн at tье Cultural Centre.
(2) In the case an agreement on labour anд social security is in force between tье Р arties, then
the provisions of such agreement sha11 Ъе applicaЫe to tье PersonneI and dependent famil y
members under the соре of this article.
Article 20
(1) The provisions of tье Agreement between tье RepuЫic of Hungary and tье RepuЫic of
Turkey Гог tье avо idance of доиЫе taxation with respeet но taxes on income signed in
Budapest on 10 March 1993 in force between the Parties sha11 be аррlгсаЫе to tье taxes on
income and capital gains of the Personnel .
(2) The taxes оп income оf the Centre's Personnel resident of а third country sha11 be
regulated Ьу tье agreement on tье avoidance of doubie taxation with respect to taxes on
income anд capital between the Receiving Р artу and tье third country .
Article 21
The Cultura! Centres sha11 provide necessary inforrnation requested by the relevant authoritie s
of the Receiving Party in tье framework of tье taxation practices оf the Receiving Рartу.
Article 22
Dependent farnily members of the Personnel sha11 comprise their spouse, unmarried children
who have not completed tье age of 18, unmarried children pursuing secondary ог vocationa l
1eve1 studies/programrnes who have not completed the age of 20, unтarriед children pursuin g
higher education studies who have not сотр leted the age of 25, unmarried disaЫ ed children
of any ag е as we11 as rnother and father of tье Personnel whose living аге proviдed by the
Personnel .
Section IV
Тах Imrnunities of the Cultural Centres
Article 23
(1) The Receiving Рarty, within tье framework of its laws wd regulations, shall a11ow а] 1
kinds of equipment, furniture, and material required to оperate апд equip tье Cultural Centre,
including а11 kinds of written ог digital media means Гог tье accomplishment of the activities
stated in Articles 13 and 14 of this Agr еement, to Ъе imported Ьу tье Cultural Сentre exempt
from customs duties and other taxes ог financial burdens having t ье вате effect as custom s
duties .
(2) The above-mentioned goods sha11 not Ье sa1d, hired, lent Гог free, gratuitously transferre d
and collateralised, except und« tье conditions estaЫished by the competent authorities of t ье
Receiving Party.
(3) The Receiving Party, within tье framework of its laws апд regulations, sha11 a11ow th e
Cultural Centres to temporarily import the goods related to tье conferences апд other similar
meetings, cultural activities such as theatre performance, festival and exhibition, scientific
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research projects and sport activities ехетрн from customs duties ала other tаxes ог financial
burdens having tье same effect as customs duties .
Article 24
(1) Cultural Centres have exemptioп from а11 taxes including tье following :
а . Rea1-estate taxes оп the land, building plots anд buildings in the possession of an d
used by tье Сиltuгаl Centre within tье framework of its activities ;
b. Stamp duty, fees anд similar taxes ге lанед to tье purchasing аnд selling by tье
Сиlнигаl Cеntres, Гог money ог free of charge, of 1and, building plots апд buildings ;
(2) 1n tье case of tье activities mentioned in A гticle 14, tье exemption mentianed -fi]
paragraph (1) does not cover value аддед tax.
Section V
Final Provision s
Article 25
Disagreements that rn аy arise on tье interpretation and implemeпtation of this Agre еment
sha11 be settled through diplomatic channels .
Article 26
This Agreement sha11 enter into fоrсe on tье thirtiеth дау following the receipt of tье last
written notification by which tье Parties inform each other, through diplomati с chann еls, that
they have fu1fi11ed their national 1 еgа1 procedures Гог ratification, anд sha11 remain in force
unless опе of tье Parties notifies tье other in writing at 1east б months in advance of its
intention to terminate it .
Article 27
Provisions of this Agreement sha11 continue to Ье valid Гог projects and activities not yet
completed оп tье дане оf its termination Гог tье period Гог which it was concluded .
Article 28
(1) This Agreement sha11 not аffесt апу obligations originating from th е European Unio n
membership of Hungary .
(2) Hungary as тетЬег state of the European Union сап only provide custom preferences as
fаг as it is allowed by tье 1aw of tье European Union .
(3) Turkey сап аррlу tье Articles of this Agreement on the basis о f reciprocity as stated гп tье
РгеатЫе of this Agreement .
Article 29
(1) This Agreement тау be amended at any moment throúgh rnutual consent of t ье Parties
anд such changes sha11 соте into force according to the procedure stipulated i п the Article 26
of this Agreement .
(2) Done оп November 15, 2013, ín Istaпbul, iп duplicate, iп thе Hungarian, Turkish and
English languages, а11 texts being egиаllу authentic . Iп case of difference of interpretation th e
English text sha11 prevail .
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Рог the Gavernment of Нип g а ry

Рог the Government of the Repu Ы ic of.
Turkey

Tibor Navracsics
Deputy Prime Miпister

Bekir Bozda g
Deputy Prime Minister"

4. §

(l) Е törvény — а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — а kihirdetését követő napon lép
hatályba .
(2) А 2. § és а 3. § az Egyezmény 26 . cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve а 2 . § és а 3 . § hatálybalépésének naptári napját а k ű]po]itikáért
felelős miniszter —annak ismertté válását követöeп — а Magyar Közlönyben haladéktalanu l
közzétett közleményével állapítja meg .
(4) Е törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekr ől а kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős miniszter gondoskodik .

С)'
Ader Jáno s
köztársasági elnök

Kövér Lászl ó
az Országgy űlés elnöke

