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Alapadatok

Hivatalos név: Ománi Szultánság
Főváros

Maszkat

Államforma

abszolút monarchia

Kormányzat

a mindenkori szultán az ország állam- illetve kormányfője

Pénznem

Ománi riál (OMR), 1 riál = 1000 baisa (1 USD = 0,38 OMR)

Hivatalos nyelv

ománi arab

Beszélt nyelvek

angol, beludzs, urdu*

Területe

309,501 km²

Lakossága

4,664 millió fő (2019-es becslés)*
(Lakosságának körülbelül 46%-a bevándorló.)

Éves népességszaporulat

1,96% (2020-as becslés)

Időeltolódás

GMT + 4 óra

Etnikai megoszlás

arab, beludzs, dél-ázsiai (indiai, pakisztáni, bangladesi, sri lankai)

Vallások

muzulmán 96% (a többség ibadita kb. 75%, a fennmaradó részt
síiták, illetve szunniták töltik ki), keresztény 6,5% hindu 5,5%
buddhista 0,8%, zsidó kevesebb mint 1%, egyéb 1%

Nemzeti ünnep

november 18. (Qaboos bin Said al Said szultán születésnapja)

Forrás:
*

http://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html

Omán egy – Magyarországnál háromszor nagyobb – szultánság az Arab-félsziget délkeleti
peremén. Területéhez tartozik az egykor Kalózpart néven ismert Muszandam-félsziget.
Északnyugaton az Egyesült Arab Emírségekkel, délen Jemennel, nyugaton SzaúdArábiával határos.

4 / 25

Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

48,4

58,6

67,9

76,7

78,9

81,1

68,9

66,8

72,6

79,2

Egy főre jutó GDP
(USD)*

16784

19281

20986

22134

21268

20469

16407

15102

15668

16415

Egy főre jutó GNI
(USD)*

17700

18170

17000

19560

20580

19510

18150

16200

14400

15140

GDP növekedési
üteme (%/ év) *

6,1

4,8

-1,1

9,3

4,4

2,8

4,7

5,4

-0,3

1,7

Ipari termelés
növekedési üteme
(%) (beleértve az
építőipart is) *

n.a

n.a

2,3

5,5

2,4

-0,1

4,9

4,6

-2,5

-0,9

Infláció
(fogyasztói árak,
%) *

3,9

3,2

4,1

2,9

1,2

1.0

0.1

1,1

1,5

0,8

Termék- és
szolgáltatásexport
(Mrd USD) *

24,5

38,5

49,53

54,82

59,34

56,95

39,08

31,04

36,96

46,186

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)
**

0,789

0,793

0,795

0,804

0,812

0,815

0,822

0,822

0,821

0,834

GCI (Globális
Versenyképességi
Index) ***

4,49;
139/38.
hely

4,61;
139/41.
hely

4,64;
142/34.
hely

4,65;
144/32.
hely

4,64;
148/32.
hely

4,5;
144/33.
hely

4,25;
144/46.
hely

4,28;
137/62.
hely

4,31;
137/66.
hely

4,31;
137/62.
hely

GDP (milliárd
USD) *

Forrás:

*
**

***

http://data.worldbank.org/country/oman
http://countryeconomy.com/hdi/oman; http://arabstates.undp.org/content/dam/rbas/img/docs/Oman.docx,
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/OMN.pdf
kategória: „nagyon magas”
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
https://tradingeconomics.com/oman/competitiveness-index
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2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek*

Kína (43,7%), Egyesült Arab Emírségek (11%) Dél-Korea (7,9%),
Szaúd-Arábia (4,2%) (2017)

Legfontosabb exporttermékek*

nyersolaj, hal, fémek, textilek,

Exportvolumen**
(Termékek és szolgáltatások)

46,1 Mrd USD (2018)

Legfontosabb importpartnerek* Egyesült Arab Emírségek (35,5%), Amerikai Egyesült Államok (27,8%)
Brazília (4%) (2017)
Legfontosabb importtermékek*

műszaki és közlekedési berendezések, kenőanyagok, élelmiszerek,
iparcikkek, állatállomány

Importvolumen***
(Termékek és szolgáltatások)

35,2 Mrd USD (2018)

Forrás:

*
**
***

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=OM
https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?locations=OM

Omán külkereskedelmi egyenlegére jellemző a külkereskedelmi többlet, köszönhetően az
export 70%-át adó kőolaj - és földgázexportnak. Emellett az ország legfontosabb
exporttermékei a különböző halak, fémek és textilek. Omán exportpartnerei közül az első
helyet Kína foglalja el, (a teljes export 30%), melyet az Arab Emírségek és Japán követ a
sorban.
Az import tekintetében elmondható, hogy a szultánátus főként műszaki és közlekedési
berendezéseket, kenőanyagokat, élelmiszereket és iparcikkeket hoz be, fő
importpartnereinek az Egyesült Arab Emírségek (35,5%), az Amerikai Egyesült Államok
és (27,8%) Brazília (4%) számít.
Az Európai Unió és Omán közti kereskedelemi forgalom értéke 2019-ben meghaladta a
3,7 Mrd EUR-t, az EU 2019-ben 0,5 Mrd EUR értékben importált és 3,2 Mrd EUR értékben
valósított meg exportot az Ománi Szultanátus viszonylatában. Omán a tavalyi évben az
EU importpartnerei között a 91., míg ez exportországok tekintetében az 55. helyet foglalja
el.
Omán az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Bahrein, Katar és Szaúd-Arábia mellett tagja
az 1981-ben létrehozott- és egyben az EU egyik legnagyobb exportpiacának számító Perzsa-Öböl Menti Együttműködési Tanácsnak (GCC). A tanács országait illetően 2015
január 1-óta vámunió működik.
Az EU és a GCC országok közti gazdasági és politikai együttműködés alapját az 1988-as
EU-GCC Együttműködési Megállapodás képezi, mely létrehozott évente ülésező állandó
– többek között kereskedelemmel foglalkozó - tanácsokat is.
Az EU és a GCC országai közti Szabadkereskedelmi Egyezmény létrehozására irányuló
tárgyalások több mint 3 évtizede, 1990-ben kezdődtek. Az egyeztetések azonban
eredmény nélkül, 2008-óta hivatalosan is szünetelnek.
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Forrás:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_oman_en.pdf
3. Gazdasági helyzet
Omán egy közepes jövedelemmel rendelkező ország, mely nagyban függ nyersolaj
forrásaitól. A csökkenő tartalékok és a robbanásszerűen növekvő munkaerő miatt az
ország vezetése olyan törvényeket fogadtatott el, melyek különös hangsúlyt fektetnek a
munkaerő flexibilitására, az iparosításra és a privatizációra, az olajfüggőség csökkentésére,
valamint a munkahelyteremtésre. A turizmus és a földgáz alapú iparágak a kormány
stratégiájának legfontosabb részeit képezik.
A társadalmi jólét növekedése ellenére szűkös maradt a kormány mozgástere. Abban az
esetben, ha olajbevételei apadnak, a társadalomban uralkodó feszültség – mely az arab
tavasz óta markánsan jelen van az országban – tovább növekedhet. Korszerűbb finomítási
módszerekkel Ománnak sikerült növelni az olajtermelését.
Az ország GDP növekedésének üteme változó képet mutat. A 2010-óta eltelt időszak
túlnyomó részére jellemző a GDP – néhány év tekintetében kiugróan magas, 5 és 10%
közötti értékekkel bekövetkező – növekedése, azonban 2011-ben (-1,1%) és 2017-ben (0,3%) minimális visszaesés volt megfigyelhető. A GDP növekedés üteme 2018-ban 1,7%volt.
A Világbank 2020 áprilisában kiadott gazdasági elemzése és előrejelzése alapján 2020-ban
az ománi gazdaságban várhatóan visszaesés fog bekövetkezni, melynek fő oka a
kőolajárakban bekövetkezett jelentős esés, illetve a Covid-19 járványhelyzet okozta
következmények. A pénzügyi hiány 2020-ban a GDP 17%-át is elérheti, mely a következő
években pedig a kőolaj világpiaci árának növekedése esetén 2021-22-ben lassan
csökkenésnek indulhat. Az államadósság 2020-ban a szakértők elemzése szerint elérheti a
GDP 71%-át.
A koronavírus járvány és mellékes hatásai miatt romló gazdasági mutatók miatt a
kiadások csökkentése érdekében számos intézkedés került bevezetésre. 2020 márciusában
az ománi pénzügyminisztérium többek között utasításában kötelezte az állami szerveket
és vállalatokat kiadásaik racionalizálására és az állami tisztviselők, illetve az állami
apparátusban dolgozók extra bónusz juttatásainak eltörlésére. Az állami vállatok számára
továbbá a 2020-as pénzügyi évre vonatkozóan a minisztérium 10%-os működési és
beruházási kiadáscsökkentést írt elő.
A következő időszakban középtávon az ománi gazdaság előtt álló legnagyobb kihívás a
kőolaj árának esetleges tartósan alacsony szinten történő megrekedése lehet. Az ománi
export 45%-a, mely a GDP 21,7%-át teszi ki irányul Kínába, ennek értelmében az ország az
öböl-államok közül az egyik legnagyobb mértékben kitett a kínai kereslet és gazdasági
teljesítmény változásainak. A reál GDP növekedése Ománban a Világbank előrejelzése
alapján 2021 és 2022-ben 2,7% és 2,5%-lehet.
Forrás, további hasznos információ:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
http://www.indexmundi.com/oman/economy_profile.html
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http://orientalista.hu/melyrepulesben-az-obol-menti-orszagok-gazdasaga/
http://pubdocs.worldbank.org/en/124071554825491319/mpo-omn.pdf
https://timesofoman.com/article/3013782/oman/government/ministry-of-finance-stopsexceptional-allowances-of-government-employees
http://hu.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
4. További hasznos gazdasági információk
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index:
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa:
http://data.worldbank.org/country/oman
Omán központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/websites_en.aspx
Gazdaságtörténet (Photius.com):
http://www.photius.com/countries/oman/economy/oman_economy_economy.html
ENSZ-adatok:
https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=OMAN

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
- A két ország közötti hivatalos politikai kapcsolatok viszonylag új keletűek, diplomáciai
kapcsolatokat 1990-ben létesítettünk.
- 2015 júniusában Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár Maszkatba
látogatott, ahol találkozott az ománi állami alap vezetésével, az Ománi
Külügyminisztérium bilaterális ügyekért felelős államtitkárával, a pénzügyminisztérium
államtitkárával és a Kamara alelnökével, valamint a legnagyobb ománi kereskedelmi
láncok képviselőivel is egy külön megbeszélés keretében.
- 2016 szeptemberében Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban fogadta
Mohammed bin Hamad Al Rumhit, az Ománi Szultánság olaj- és gázügyi miniszterét, a
megbeszélésen részt vett Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is
- 2016 szeptemberében a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásról és a
magyarországi befektetési lehetőségekről tárgyalt Varga Mihály az Ománi Szultánság
olaj- és gázügyekért felelős miniszterével. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában
fogadta Mohammed Hamad Al Rumhy-t.
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részvételével, ünnepélyes keretek között
került megnyitásra 2019. október 21-én Magyarország maszkati nagykövetsége. Az
ünnepséget követően több bilaterális találkozóra is sor került, Szijjártó Péter
együttműködési megállapodást írt alá Juszuf bin Alavi külügyekért felelős miniszterrel
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és találkozott Ali bin Maszud asz-Szunaidi kereskedelmi és ipari miniszterrel, Nasszir
bin Hamisz bin Ali Al Dzsasmi miniszteri rangú pénzügyminisztériumi főtitkárral, Káisz
Mohammed al-Juszuffal, az Ománi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, valamint Dr.
Ravija bin Szaud al-Buszaidi felsőoktatási miniszterrel.
Forrás, további hasznos információk:
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/globalis-ugyekert-felelos-helyettesallamtitkarsag/hirek/wintermantel-peter-helyettes-allamtitkar-latogatasa-omanban
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/magyar-omani-olajipariegyuttmukodesrol-targyalt-orban-viktor-az-arab-orszag-szakminiszterevel
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A17H1906.KOR&targetdate=&printTitle=&referer=http
%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT
https://www.origo.hu/nagyvilag/20191021-szijjarto-peter-megnyitotta-az-omani-magyarkepviseletet.html

2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
Hazánk Ománnal folytatott kereskedelmét tekintve elmondható, hogy a külkereskedelmi
egyenlegünk 2017 óta folyamatosan többlettel zár. A pozitív külkereskedelmi mérleg
azonban nem a kivitel drasztikus mértékű növekedéséből adódik, hanem az importban
bekövetkezett jelentős visszaesés áll a hátterében. A 2016-ban mért 15 M USD értékű
kivitel 2019-re 13 millió USD-re csökkent, az azonosidőszakra vonatkozó behozatal pedig
15 M USD-ről közel a negyedére visszaesve 2019-ben csupán 3 M USD értékben valósut
meg.
Az elmúlt időszakban azonban a magyar-ománi kereskedelmi kapcsolatok jelentősen
fejlődtek. Ez főként a MOL-nak köszönhető, mely az ománi partnereivel egyre szorosabbra
fűzi kapcsolatait. A magyar kezdeményezésre – amit az ománi fél kedvezően fogadott –
elképzelhető egy régiós szintű konzultáció kialakulása a visegrádi országok és az Öböl
Együttműködési Tanács között, melynek Omán fontos tagja.
2012-ben Magyarország Kormánya 1431/2012. (X. 9.) határozatában Magyarország és az
Ománi Szultánság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazást. A határozat elérhető az alábbi linken.
Omán a térség legnagyobb magyarországi befektetőjeként hazánk kiemelt, stratégiai
partnerei közé tartozik. Jelentős az ománi befektetés a szállodaiparban, például ománi
tulajdonban van a Gresham palota.
Forrás:
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyar-leventerijadba-es-maszkatba-latogatott
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/globalis-ugyekert-felelos-helyettesallamtitkarsag/hirek/wintermantel-peter-helyettes-allamtitkar-latogatasa-omanban
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A magyar-ománi külkereskedelem áruszerkezete (M USD)
Behozatal

Kivitel

Egyenleg

Megnevezés
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Összesen

15,14

13,93

14,07

13,32

15,80

13,41

7,87

3,49

-0,66

0,52

6,2

9,83

Élelmiszer, ital,
dohány

0,92

0,58

0,84

0,44

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Nyersanyagok

0,024

0,0097 0,0054

0,031

0,0039 0,0002 0,0042 0,0026

0,021

0,009

0,001

0,029

Energiahordozók

0,021

0,088

0,036

0,11

0,0014 0,0061

n.a.

n.a.

0,020

0,082

n.a

n.a

Feldolgozott
termékek

3,70

5,13

3,32

5,78

0,044

0,48

0,23

0,12

3,66

4,65

3,08

5,65

Gépek, gépi
berendezések

10,46

8,16

9,85

6,95

15,75

12,92

7,63

3,36

-5,29

-4,75

2,22

3,58

Forrás: KSH

2.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika
Tagozatának szerepe a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata
1999-es megalakulása óta segíti a térség iránt érdeklődő vállalatok tevékenységét és
kimagasló szerepet játszik a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében. A KözelKelet és Észak-Afrika Tagozat fő törekvése, hogy a térség súlya a magyar külgazdasági
stratégiában megfelelő figyelmet kapjon. Ennek érdekében lobbi-tevékenységet folytat az
államigazgatás irányában, illetve lehetőséget biztosít a tagvállalatoknak a közvetlen
vállalati kapcsolatok fejlesztésére.
Tagvállalatai számára a Tagozat különböző területeken igyekszik segítséget nyújtani. A
legfontosabb feladat az üzleti lehetőségek bővítése: ennek érdekében üzletembertalálkozókat, tájékoztató fórumokat szervez, és igyekszik információkkal segíteni a
cégeket.
2017 novemberében az MKIK szervezésében és Magyarország Kuvaiti és Rijádi
Nagykövetségének együttműködésében 18 tagú üzletember-delegáció utazott ki Kuvaitba
és Ománba Miklóssy Ferenc alelnök, a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének
vezetésével.
2019. október 28-29. között Qais bin Mohammed al Yousef, az Ománi Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének vezetésével 17 tagú ománi üzleti delegáció látogatott
Magyarországra a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése céljából.
2019. október 28-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) üzleti fórumot
szervezett Budapesten. A fórumot követően kétoldalú üzleti megbeszélésekre is sor kerül.
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A térség országaival 2015 és 2020 között megkötött Együttműködési Megállapodások
(MoU) listája
Ország
Algéria
Egyesült Arab
Emirátusok
Egyiptom
Jordánia
Omán
Palesztina

Kamara
Algériai Kereskedelmi Kamara
Dubai Kereskedelmi és Iparkamara
Abu Dhabi Kereskedelmi és Iparkamara
Egyiptomi Üzletemberek Szövetsége
Jordániai Európai Üzleti Szövetség
Jordán Ipari Kamara
Ománi Kereskedelmi és Iparkamara
Palesztin Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamarák Szövetsége

Év
2016,
2017
2016
2018
2015
2017
2017
2019
2016

Elérhetőség:
MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat
Elnök: Miklóssy Ferenc MKIK alelnök, Hajdú-Bihar megyei KIK elnöke
Koordinátor: Lázár Viktor
MKIK - Nemzetközi Igazgatóság
e-mail: lazar.viktor@mkik.hu
honlap: https://mkik.hu/index.php/bemutatkozas-kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat
Tel: +36 1/474 5131
Fax: (1) 474-5149

Jogi, szabályozási környezet
Omán jogrendszere a polgári jog és az iszlám jog keveréke. Az alábbiakban néhány
jellegzetes üzleti szempont alapján csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási
jellemzőket.
1. Export Ománba
- A vámszabályok szerint az országba a következőket tilos bevinni: alkohol tartalmú
italokat, lőfegyvereket, illetve izraeli gyártmányú termékeket. Továbbá az olyan
politikai és vallási tartalmak is tiltó listán szerepelnek, melyek az ománi állam ellen
irányuló üzenetet fogalmaznak meg. Valuták bevitelére nincs korlátozás.
- Mind személyes, mind kereskedelmi felhasználás esetén, az országba importált áru
vámköteles. A behozni kívánt termék értékelésekor a hatóságok figyelembe veszik a
termék értékét, valamint a szállítás, illetve a biztosítás költségét.
- Az ománi behozatalhoz szükséges alapdokumentumok: kereskedelmi számla,
csomagolási lista, származási igazolás, fuvarlevél. Ezeken felül természetesen léteznek
iparág specifikus iratok is.
- Ománba semmilyen feldolgozott élelmiszert (például hús, tej) nem lehet bevinni
megfelelő Halal-tanúsítvány nélkül. E dokumentumot Magyarországon ki lehet váltani
többek közt az IIDZ Hungary, illetve a Suntrider International cégeknél.
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Forrás, valamint a fenti cégek honlapjai:
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exportingproducts/export-library-requirements-by-country/Oman,
http://halal-iidz.eu/hu/certification.php,
http://www.sunrider.com/Hng/Products/HalalCertification,
http://en.wikipedia.org/wiki/Halal
https://www.iamovers.org/files/newimages/member/shippers/oman.pdf,
http://oman.visahq.com/customs/
http://www.dutycalculator.com/country-guides/Import-duty-taxes-when-importing-intoOman/
http://www.ithraa.om/trade_secret/148.htm
2. Import Ománból
Ománban az exportra nincs külön kivetett adó.
Forrás:
http://www.amjoman.com/docs/MEED%20Doing%20Business%20in%20Oman%20Tax%2
0Q%20&%20A%20final.pdf
3. Vállalatalapítás
- Ahhoz, hogy egy külföldi vállalat be tudjon lépni az ománi piacra, jogi jelenlétre van
szüksége. Ezt háromféleképpen tudja megtenni: alapít egy céget egy ománi
állampolgárral társulva, megbíz egy helyi ügynököt, vagy egy új üzletágat alapít az
ország területén.
- Az első esetben kétfajta jogi személy alapítása lehetséges: korlátolt felelősségű társaság,
illetve részvénytársaság.
- Habár néhány esetben a törvény kötelezővé részvénytársaságok alapítását (például
biztosítási és befektetési társaságok), a legtöbb külföldi vállalat korlátolt felelősségű
társaságok mellett dönt, mivel jóval kevesebb követelménynek kell megfelelniük.
- A fő előnye a Kft-knek, hogy mind magán mind kormányzati megrendeléseket tudnak
fogadni, valamint az anyavállalat csak a cég sajáttőkéjében vett részesedéséért felel.
- A saját tőkének minimum 150 ezer Ománi riálnak kell lennie (1 riál = 2,6 USD, 2014. dec.
6-i árfolyamon), és legalább 30%-os tulajdonrészt kell biztosítani egy ománi fél számára.
- E cégeket 30 ezer Ománi riál árbevétel után sújtja jövedelemadó, az adókulcs 12%.
- A második esetben a külföldi cég egy ománi ügynökkel létesít megbízói szerződést.
Kizárólag ez az ügynök járhat el az anyacég nevében az ország területén.
- Az egyezmény létrejöttét az Ománi Kereskedelmi Minisztériumnál kell bejelenteni.
- A megbízott által folytatott ügyletekből származó jövedelem adóköteles, az adókulcs
jelen esetben is 12%.
- A harmadik esetben az anyacég az ománi kormánnyal állapodik meg egy új üzletág
létrehozásáról.
- A fő előnyei ennek a módszernek, hogy nincsen megszabva az induló tőke legkisebb
nagysága, az adminisztrációs terhek a lehető legalacsonyabbak, valamint nincs megkötés
e vállalatok tulajdonszerkezetére.
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- A módszer hátrányai: az előnyök kizárólag a kormányzati megállapodás lejártáig
tartanak, a vállalat csak egy szűkebb piacot ér el, és a tény, hogy az Ománban ténykedő
leányvállalatért az anyacégnek kell felelősséget vállalnia.
- Ezt a megoldást általában olyan külföldi vállalatok szokták használni, amelyek az ománi
kormányzathoz közeli leányvállalatok akarnak létrehozni az ország területén.
- A követelmények teljesíthetősége tekintetében a két, fentebb említett módszer között
helyezkedik el. Könnyebb létre hozni, mint egy korlátolt felelősségű társaságot, viszont
nehezebb, mint egy ügynöki kapcsolatot létesíteni.
- Az ilyen úton szerzett bevétel adóköteles. Az adókulcs ebben az esetben is 12%.
Forrás:
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=oman%20rial
http://omanlawblog.curtis.com/2010/06/doing-business-in-oman-three-business.html
https://www.google.hu/search?q=oman+rial&espv=2&biw=1280&bih=880&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ei=Hq2EVMmVO4fhaMyWguAM&ved=0CDEQsAQ
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
Omán Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma:
http://www.mocioman.gov.om/?lang=en-US
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/oman/
Ománi Kereskedelmi és Iparkamara a vállalatalapításról:
http://www.chamberoman.com/UserFiles/Uploads/INVESTORS%20GUIDE2007%20new.pdf
Omán hivatalos honlapja a vállalatalapításról:
http://www.oman.om/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjA3cDA
39LT18Tp0AXAyMvI2_TYEdjI4NgE_2CbEdFAJCSMWg!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gm/tenderboard/cregistration
4. Egyéb
Ománban a szellemi termékeket védő törvény 2008 májusában lépett hatályba. E törvény
bármi is legyen az alkotás célja, illetve az értéke, jogi védelmet biztosít a szerzőjének.
Továbbá Omán tagja a Berni Egyezménynek is, ami szintén a szellemi termékek védelmét
biztosítja.
Forrás és további információ angol nyelven:
http://www.agip.com/Agip_Country_Mainpage.aspx?country_key=90&lang=en)
Ingatlanvásárlás
A külföldiek számára elérhető területek a nagyobb turistaközpontok körül találhatóak. E
helyeken az ingatlanok szabadon eladhatóak. Más, fejletlenebb terület vétele esetén a
külföldi állampolgár köteles azt fejleszteni az adásvételtől számolt négy éven belül.
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Ománban az ingatlanárak magyar viszonylatban megfizethetőnek tekinthetők. Kétszobás
maszkati lakás már 130 ezer Ománi riálért (kb. 8 millió forint) kapható. A szokásos
ingatlantípusok mellett kivitelezés előtt álló ingatlant is lehet vásárolni. Ebben az esetben
letétet kell biztosítani, hogy az építkezés során felmerülő költségek kifizetése
zökkenőmentesen történjen. Az adásvétel után a vevőt 3 százalékos regisztrációs adó és
illetékfizetés terheli. Az eladó félnek viszont nincsenek ilyesfajta kötelességeik.
Forrás, további hasznos információk:
http://www.expatfocus.com/expatriate-oman-buying-property
Tudnivalók a vállalatalapításról:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/oman/
Általában a jogról:
Arab Law’s World:
http://www.arablawsworld.com/oman-laws.php
World Intellectual Property Organization (WIPO):
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=OM
Infoprod.co.il:
http://www.infoprod.co.il/country/oman2e.htm
Az Egyesült Államok Kongresszusa:
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/oman.php
RMK ügyvédi iroda:
http://rashmurk.com/omanlaws.html
Countrystudies.us:
http://countrystudies.us/persian-gulf-states/66.htm
Ingatlan-adásvétel:
Justlanded.com:
http://www.justlanded.com/english/Oman/Oman-Guide/Property
Globalpropertyguide.com:
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Oman
Omanlawblog:
http://omanlawblog.curtis.com/2008/06/oman-law-digest-2008-property.html

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az EXIM 2020 májusától hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint az Omán a 4-es országkockázati kategóriába esik, tehát biztosítható.
Forrás:
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok
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2. Helyi fejlesztési bank
Az ország területén működő fejlesztési bank számos funkcióval rendelkezik. A fiatal,
növekvő iparágaknak hitelt biztosít, igénybe vehető betéti szolgáltatás valamint forgó tőke
menedzsment is. A mezőgazdaságra különös hangsúlyt fektet, a gazdáknak a szezonális
költségeik miatt külön hitelcsomagot biztosít.
Oman Development Bank
Cím: Central Bank District 3077, Muscat, Oman
Tel: +968 24 812507
Fax: +968 24 813100
E-mail: info@odboman.net.com
Web: http://www.odb.com.om/
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
Az Ománban működő befektetésösztönző központ (Omani Centre for Investment
Promotion and Export Development) fő céljának az ománi termékek tengerentúli
elterjesztését tekinti. A kormányzati ügynökségekkel szoros kapcsolatban áll,
intézkedéseivel és programjaival megpróbálja elősegíteni Omán versenyképességének
növelését.
Elérhetőségek:
Postafiók: 25 Wadi Kabir- P.C.117, Omán
Tel.: 968-24623300-24623333
Web: http://www.ithraa.om/
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Omán fejlett kereskedelmi- és iparkamarai hálózattal rendelkezik. A kamarát 1973. május
15-én hozták létre és 11 területi csoportban több mint 200 ezer vállalkozó a tagja van. A
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke Khalil Al Khonji.
Forrás:
https://chamberoman.om/about-chamber/occi/
Az Ománi Kereskedelmi és Iparkamara elérhetősége:
Postafiók: 1400
Irányítószám: 112, Ruwi, Muscat
Telefonszám: +968 24 70 7674
Fax: +968 24 70 84 97
E-mail: occi@chamberoman.com
Web:https://chamberoman.om/
Az ománi kereskedelmi és iparkamarák elérhetőségei:
1. Salalah
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2. Sohar
3. Sur
4. Ibra
5. Nizwa
6. Buraimi
7. Ibri
8. Rustaq
9. Haima
10. Khasab
5. Tenderlehetőségek
Ománban a növekvő gazdaság miatt számos iparágban történik tenderkiírás. A
tenderekkel foglalkozó weboldalak többnyire fizetősek, viszont széles körű információt
biztosítanak külföldi befektetőknek is.
Tendersinfo:
http://www.tendersinfo.com/
Etendering.tenderboard.gov:
https://etendering.tenderboard.gov.om/product/publicDash

Praktikus információk
1. Nagykövetségek és konzuli hivatalok
Magyarország nagykövetsége, Maszkat
Rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet:
Külgazdasági attasé:

Dr. Szatmári Tibor

Nagykövetség címe:

Telefonszám:
Fax:

Maszkat, Al Rawaq Building, 2nd floor, Office
no. 209, Way No: 207, Building 10, Street 7,
Block 205, Plot 20, Al Qurum
+968 2250 7467 / 2250 7468 / 2250 7469
+968 2257 9930

E-mail:
Web:

mission.mct@mfa.gov.hu
https://muscat.mfa.gov.hu/

Pákozdy Zsolt
(e-mail: ZsPakozdy@mfa.gov.hu)
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Magyarország tiszteletbeli konzuli hivatala, Maszkat
Tiszteletbeli konzul:
Konzuli hivatal címe:

Telefonszám:
Fax:

Saud Hamad Al Taie
Road of Sultan Qabus City, Qurum Hills,
Muscat Compound no. 2105
Building no. 3650
00-968-2 456-2852
00-968-2 456-2728

E-mail:

saudtaie212@yahoo.com

Omán nagykövetsége, Bécs
Omán Magyarországon nem rendelkezik külképviselettel, a szultánság bécsi székhelyű
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét akkreditálja Magyarországra.
Rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet:
Nagykövetség címe:

Dr.Bader bin Mohammed Al Hania

Telefonszám:
Fax:

(00431) 3194173 – 3108644 – 3108643
(00431) 3107268

E-mail:

vienna@mofa.gov.om
embassy.oman@chello.at

1090 Bécs, Ausztria, Währinger Str. 2-4/24-25.

Forrás:
https://www.mofa.gov.om/?page_id=1120&lang=en
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?oman
http://exporthungary.gov.hu/
2. Beutazási feltételek
Ománba a magyar állampolgárok csak vízummal utazhatnak be. 2018. március 21-től a
határon történő turistavízum felvételének lehetősége megszűnt, és csak előzetesen, online
regisztrációval lehetséges a vízum igénylése. A vízumdíj 5 ománi rijálról 20 rijálra
emelkedett. Bővebb információkért kérjük, hogy forduljanak az Ománi Szultánság
bécsi nagykövetségéhez, vagy látogassanak el a Royal Oman Police E-Visa oldalára.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?oman#c
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3. Egészségügyi helyzet
Az egészségügyi ellátás színvonalas, fertőző betegségektől nem kell tartani.
Az alábbi védőoltások felvétele azonban javasolt:
- Hepatitis A elleni védőoltás
- Hepatitis B elleni védőoltás
- Torokgyík-szamárköhögés-tetanusz (Di-Per-Te) elleni védőoltás
- Hastífusz elleni védőoltás
- Veszettség elleni védőoltás
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?oman#d
4. Közbiztonság
Omán békés és nyugodt muszlim állam, a közbiztonság kifejezetten jó. Viszonylag ritka
jelenségnek számítanak a lopások vagy az erőszakos bűncselekmények, ettől függetlenül
javasolt az elővigyázatosság, a személyes értéktárgyak felügyelete. Szintén fokozottan
ajánlott a helyi törvények, valamint a kultúra és vallás tiszteletben tartása. Az ománi
törvények be nem tartása súlyos büntetőjogi következményeket von maga után.
Omán nem tartozik a terrorista szervezetek célországai közé, terrorfenyegetettséggel nem
kell számolni. A téli, esős időszakban fokozottan számolni kell a hirtelen árvízveszéllyel.
A közúti balesetek meglehetősen gyakoriak, autóvezetésnél erre célszerű felkészülni és
erre fokozott figyelmet fordítani.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?oman#a
5. Infrastruktúra, közlekedés
Biztonságos, azonban a sivatagi kirándulásokat érdemes nem egyénileg, hanem szervezett
csoportban, de mindenképpen a megfelelő felszereléssel (helyismerettel rendelkező
vezető, GPS, elegendő mennyiségű üzemanyag és ivóvíz) tervezni.
Ománban nincs sem tömegközlekedés, sem pedig távolsági közlekedés. Az országon belül
saját gépjárművel, taxival, bérsofőrrel és bérelt autóval lehet közlekedni. Az ország
úthálózata kiváló.
Az EU logóval ellátott magyar, kártyaformátumú vezetői engedélyt, illetve a nemzetközi
vezetői engedélyt korlátozás nélkül elfogadják.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?oman#a
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6. Repülőterek
Ománban 8 nemzetközi repülőtér működik. Budapestről nem indul Ománba közvetlen
járat, ezért Dohán (Katar) keresztüli átszállással lehet eljutni. Az ország nemzeti
légitársasága az Omanair.
Forrás, további hasznos információ:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Oman
https://www.omanairports.co.om/
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
- Ománban kiterjedt kereskedelmi banki hálózatot találhatunk.
- Helyi bankok például: Bank Muscat, Bank Dhofar, National Bank of Oman, Bank Sohar,
Oman Arab Bank, Oman International Bank, Ahli Bank, HSBC Bank Oman.
- Külföldi bankok is működnek az országban, például: Bank Melli Iran, Bank of Baroda,
Bank Saderat Iran, Habib Bank Limited, National Bank of Abu Dhabi, Standard
Chartered Bank, State Bank of India, Bank of Beirut, Qatar National Bank.
- A bankfiókok általában 8 órától 13 óráig vannak nyitva vasárnaptól csütörtökig.
- A bankfiókok hálózata kiterjedt, a bankkártya- és hitelkártya-használat, valamint a
telefonos és az online banki szolgáltatásokat is széles körben elérhetők. Készpénzt
általában a mindennapos tranzakciókra használnak.
- A banki ügyintézés arabul és angolul folyik.
- A folyószámla-szolgáltatást általában napi ügyintézésre használják, alacsony
kamatokkal. Gyakran bankkártya vagy hitelkártya is jár folyószámla megnyitásához.
- Megtakarítási számlák elérhetőek Ománi riál, Emirátusi dirham, US dollár és Euró alapon
is. Létrehozásukhoz külföldiként érvényes útlevélre, vízumra és lakcímkártyára van
szükség.
- A tartós befektetési számlák nyújtják a legmagasabb kamatot, de ezeknél a lejáratig nem
lehet hozzáférni az elhelyezett összeghez.
- Pénzváltóhelyeket minden nagyobb városban találhatunk. A bankautomaták is nagyon
elterjedtek, általában sokféle bankkártyát (főleg Visa és MasterCard) elfogadnak.
- A banki átutalás biztonságos.
- Ománban a számlanyitás meglehetősen sok papírmunkával jár.
- Bankszámla nyitáshoz elengedhetetlen a tartózkodási vízum megléte. Továbbá
szükséges munkáltatói igazolás, melynek tartalmaznia kell a számlára utalandó bért.
- Néhány bank, az útlevél fénymásolata mellet, hogy megbizonyosodjon az ománi
tartózkodásról, elkérheti a külföldi ügyfél albérleti szerződését. Mindezek mellett
tanácsos igazolvány képet is vinni a számlaalapításkor.
- Családtagok a családfő engedélyével nyithatnak bankszámlát.
Forrás, további hasznos információk:
http://www.hsbc.co.om/1/2/om/
http://www.justlanded.com/english/Oman/Oman-Guide/Money/Opening-an-account)
Ománi Központi Bank a külföldi tulajdonú bankokról:
http://www.cbo-oman.org/related_forign.htm
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Ománi Központi Bank a belföldi tulajdonú bankokról:
http://www.cbo-oman.org/related_Allbanks.htm

Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
- Ománban az üzleti körökben általában angolul beszélnek, de egy-két arab kifejezés jó
benyomást kelthet az ománi partnerekben a nyugati féltől.
- A tárgyalások mindig szívélyes üdvözléssel kezdődnek. A férfiak egymásnak As-salaa,
aleikum (béke legyen veled) frázissal köszönnek. Erre a megfelelő válasz a „Wa’aleikum
as-salamma (béke legyen veled is). Mindezeket egy laza kézfogás és egy arcra vagy orra
adott csók követi.
- A nők egymás közti üdvözlése hasonlít a férfiakéhoz.
- Különböző neműek esetében, ha a nő kezdeményezi, engedélyezett a kézfogás. Minden
más kontaktus tiltott.
- Az omániak az indirekt kommunikációt részesítik előnyben, hogy elkerüljék a
tárgyalópartnerükkel a konfrontációt.
- A beszélgetések során ügyelni kell, hogy a cipőtalp ne látszódjon. Fényképeket csak
engedéllyel szabad készíteni.
- Továbbá tiltott közterületen agresszív, obszcén, erőszakos nyelvezetet, gesztusokat
használni. E kritérium be nem tartásáért pénzbüntetés, kitoloncolás vagy akár
börtönbüntetés is kiszabható.
- Az időpontok és azok pontos betartása kezdenek egyre fontosabbá válni az üzleti
körökben.
- Mind a férfiak, mind a nők számára a konzervatív öltözködés az elfogadott.
- A külföldi nőknek nem szükséges fátylat vagy csadort hordaniuk, viszont kerülniük kell
a szemkontaktust a férfiakkal. Kivételt jelentenek az üzleti találkozók.
- Az üzleti találkozók formálisak, emiatt a felek ruházatának is ezt kell tükröznie. A
nyakkendővel kiegészített öltöny az általánosan elfogadott viselet.
- Névjegykártyát széles körben használnak az országban. Nyugatiként érdemes kétnyelvű
(arab-angol) kártyával készülni.
- Az iszlám kultúra alapja a jól felépített szerkezet és a rend. Emiatt a találkozókra egy jól
meghatározott tervvel érdemes érkezni. A terv helyes, precíz bemutatása az ománi
feleket nemcsak a vállalat hozzáértéséről fogja meggyőzni, hanem a nyugati fél arab
kultúrát illető jártasságáról is.
Forrás:
http://www.oman.alloexpat.com/
http://hu.forvo.com/word/as_salaam_alaikum/
http://www.forvo.com/word/wa_alaikum_assalam/
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2. Fontosabb ünnepek
Ramadán hónap: a böjti hónap idején hajnaltól kora estig nyilvános helyen mindenki
számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. A Ramadán alatt fokozottan
ajánlatos tekintettel lenni a vallási érzületből származó érzékenységre. Ha valaki a szent
hónap idején a helyiek szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, ennek akár
jogkövetkezményei is lehetnek. A Ramadán alatt nappal a magasabb kategóriájú
szállodákon, éttermeken kívül nincs étel- és italkiszolgálás.
A többi vallási ünnepen (Eid al Fitr, Eid al Adha, a Próféta születésnapja) zárva tartanak az
állami és kormányzati intézmények.
Állami ünnep: a muzulmán újév
Nemzeti ünnep: november 18. (Qaboos bin Said al Said szultán születésnapja)
A vallási ünnepek időpontja évről évre változik.
Forrás:
https://www.qppstudio.net/publicholidays2019/oman.htm
http://www.expatwoman.com/oman/monthly_oman_faqs_Ramadan_in_Oman_9289.aspx

3. Vallás, vallási szokások
Ománban az iszlám a hivatalos vallás, a lakosság 99%-az iszlám hitű (megnevezés:
muszlim, és nem mohamedán), 75%-uk ezen belül az ibadita ághoz, 25%-uk pedig a síita,
illetve szunnita ághoz tartozik. Az iszlám vallás, vagy a próféták megsértése igen súlyos
bűnnek számít. A mecsetekbe való belépés néhány kivétellel csak muszlimok számára
megengedett. A muszlimok napi öt alkalommal imádkoznak és a Korán parancsait
követik, mely tiltja az alkohol, a sertéshús, a kagyló- és rákfélék fogyasztását. Ilyen
termékeket nem célszerű állami vagy vallási alkalmazottak előtt fogyasztani. A
közterületen történő alkoholfogyasztás tilos.
Forrás, további hasznos információk:
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Oman/Religion,
http://wikitravel.org/en/Oman)

4. Történelmi áttekintés
A mai ország területének lakói már az időszámításunk előtt 4. évezredben magas szintre
fejlesztették az öntözéses földművelést és a hajózást. Az i.e. VI. századtól az iszlám VII.
századi elterjedéséig Omán három iráni dinasztia birtokában volt, vagy befolyása alatt állt
(ezek az achaimenida dinasztia, a pártusok és a szászánidák).
Az iszlám már Mohamed életében elterjedt Ománban. 634-ben területét az Arab
Birodalomhoz csatolták és a VIII. században a mai lakosok elődei, a haridzsiták saját
imámjuk vezetésével függetlenné váltak. 1508-ban a portugálok jelentek meg és foglalták
el. Maszkat 140 évig, 1508-tól 1648-ig állt portugál ellenőrzés alatt. Tengeri útjaik
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védelmében az európaiak megerősítették a várost, ahol máig fennmaradtak a gyarmati
építészet emlékei. A portugál uralmat az Oszmán Birodalom váltotta fel 1650-ben.
A jelenlegi uralkodó dinasztia megalapítója, a jemeni Ahmad ibn Szaíd 1741-ben vívta ki a
terület függetlenségét, és egyesítette az országot, sőt elfoglalta Zanzibár szigetét is. A 19.
század második felében az angolok vetették meg a lábukat a térségben, és 1891-ben
védnökségi szerződést kényszerítettek Maszkat és Omán Szultánságra, melyet követően
függetlenségük szinte csak formálisan maradt fent. 1913-ban az ország belsejében élő
törzsek fellázadtak az angol uralom ellen, és kikiáltották a független Ománi Imamátust.
Ezt hétéves véres háború után ismerte el a partvidéki Maszkat és Omán szultánja,
valamint Nagy-Britannia. 1951-ben Szaíd maszkati szultán csapatai, angol fegyveresek
támogatásával, elfoglalták az imamátus egész területét. Szaíd uralma a legsötétebb
középkort testesítette meg. Általános volt a rabszolgaság, a szultán magánvagyonának
tekintette az ország olajkincsét is. A trónörökös, Kábúsz, oxfordi tanulmányait befejezve,
megpróbálta rávenni apját egy mérsékelt reformpolitika bevezetésére. Amikor kudarcot
vallott, 1970-ben csendes puccsal magához ragadta a hatalmat. 1970-ig az ország két
részből állt, a Maszkat és Omán Szultánságból és az Ománi Imamátusból, melyet az új
szultán uralkodása kezdetén egyesített.
Omán stratégiai fontossága a határán fekvő Hormuzi-szorosból adódik, melyen a
világgazdaság számára nélkülözhetetlen kőolaj jelentős része halad át. Az olajkorszak
beköszönte óta Omán biztonságát, a belső status quo megőrzését az Egyesült Államok és
Nagy-Britannia garantálja számos kétoldalú katonai és biztonsági megállapodással.
Legfontosabb partnerei az Öböl Együttműködési Tanács többi tagállama, (Szaúd-Arábia,
Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek), az Egyesült Államok, az Európai Unió,
az Egyesült Királyság, valamint Japán és India.
A térség hat olajmonarchiáját tömörítő, azok minél szorosabb integrációját célul kitűző
ÖET alapító tagjaként támogatja az integráció továbbvitelét, a tagok közti politikai
konzultáció mélyítését, valamint a térség biztonságának erősítését, ami Omán megítélése
szerint feltételezi a tagországok önvédelmi képességének a megteremtését, a kollektív
védelem koordinálását és a szövetséges országok hatékony együttműködését.
Omán visszafogott, a konszenzusos megoldásokat előtérbe helyező külpolitikát folytat.
Ennek elsődleges megnyilvánulása az iráni problémakör: Iránnal úgy ápol jó
kapcsolatokat, hogy stratégiai partnerei (a nyugati államok és az Öböl Együttműködési
Tanács) a síita államot komoly regionális és nemzetközi veszélyforrásként értékelik. Omán
egyetért azzal, hogy az iráni nukleáris törekvéseknek a békés felhasználásra kell
korlátozódniuk, de ellenzi a kényszerítő lépéséket és – iráni kapcsolatrendszerét felajánlva
– kész facilitátor szerepet betölteni Irán és a nyugat között.
Jemen stabilitását, területi integritásának megőrzését saját biztonsága szempontjából is
kiemelt kérdésként kezeli, így kezdettől fogva támogatta a politikai átmenetre
vonatkozóan az ÖET által kidolgozott javaslatokat.
Omán alapjában véve az ÖET és az Arab Liga álláspontjaival összhangban foglal állást a
regionális kérdésekben, azonban – bár nem blokkolja az ilyen jellegű döntéseket –
egyértelművé teszi, hogy a konfliktust generáló megoldásokat semmilyen formában nem
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támogatja. Ennek megfelelően Szíria esetében segélyt nyújt a menekülteknek, de a
megoldás tekintetében – az orosz állásponthoz közelítve – a kormány és ellenzék közti
tárgyalásokat látja megoldásnak. Omán nem tagja az ISIS ellen létrejött koalíciónak, de
maga is felszólal az ISIS jelentette veszéllyel szemben.
Az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán támogatja az Arab Liga béketervét és előtérbe
helyezi a palesztin államiság és a palesztin nép jogainak kérdését, azonban nem osztja a
legtöbb arab ország Izrael-ellenességét, és fenntartja a békés együttműködés lehetőségét a
zsidó állammal.
Forrás:
http://www.omansultanate.com/history.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
http://en.wikipedia.org/wiki/Oman
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14654492
5. További hasznos információk
Nők helyzete (Wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Oman
Kultúra, szokások (Omansultenate):
http://www.omansultanate.com/culture.htm
Wikipedia oldal magyar nyelven:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
Wikipedia oldal angol nyelven:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oman
Az ország hivatalos honlapja angol nyelven:
http://www.oman.om/wps/portal/index/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hj
A3cDA39LT1_vEF9HAyPjMDcvSx8zYxcXE6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDH
QdFRUBGuNB1g!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven:
http://data.worldbank.org/country/oman
Omán központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/N_Default.aspx
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/oman/
Omán Külügyminisztériuma:
http://www.mofa.gov.om/?lang=en
Omán Belügyminisztériuma (arab nyelven):
http://www.moi.gov.om/
Az ország politikájáról:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
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Princeton University:
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Politics_of_Oman.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Oman
Freedom House:
http://www.freedomhouse.org/country/oman
Omansultenate.com a politikai rendszerről:
http://www.omansultanate.com/politics.htm
BBC az Ománról:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14654150
Az ország földrajzáról:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Oman
Worldatlas.com:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/om.htm
Geography.about.com:
http://geography.about.com/library/cia/blcoman.htm
Az ország történelméről:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Oman
Omansultanate.com a történelemről:
http://www.omansultanate.com/history.htm
Lonely Planet online útikönyv:
http://www.lonelyplanet.com/oman/history
Sajtóorgánumok:
Times of Oman:
http://www.timesofoman.com/
Oman Tribune:
http://www.omantribune.com/
Muscat Daily:
http://www.muscatdaily.com/
Theweek:
http://www.theweek.co.om/
Oman Daily Observer:
http://www.omanobserver.om/
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Kézirat lezárva: 2020. április
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5131
E-mail: intdept@mkik.hu
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