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606. 
PROTOKÓL DODATKOWY 

--do konwencji handlowe;, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem w Bu
dapeszcie dn. 26 marca 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. 

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dn. 17 marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr .. 37, poz. 280). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOSCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

ws.zem wobec i każdemu zosohna, komu o tern wie-
" d.zieć naJeży, wiadomem czynimy: 

W dniu drugim grudnia tysiąc dziewięćset dwu
dziestego ósmego roku podpisany został w Warsza
wie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą
dem Królestwa Węgierskiego protokół dodatkowy 

- wraz z załączonym do niego protokółem podpisania 
do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Węgierskiem z dnia 26 marca 
1925 r., o następującem brzmieniu dosłownem: 

: \ 

PROTOKóL DODATKOWY 

do konwencji handlowej zawarte; między Rzecząpo
'spolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Buda

peszcie dn. 26 marca 1.925 r. 

PeJnomocnicy obu Układających się Stron zgo
dzili się zmodyfikować konwencję handlową zawartą 
w dniu 26 marca 1925 r . w Budapeszcie między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, 

__ iąk,następuje: 

1. 

Aneks A) do konwencji handlowej pomiędzy 
Pólską a Węgrami z dnia 26 marca 1925 r. zostaje 
zastąpiony przez listę następującą: 

Nr. taryfy 
celnej wę

gierskiej 

71 / a 

203 a 2 

-286 
322h. 
548 

A. 

Nazwa towaru 

Nasiona buraków cu
krowych 

Drewno tarte z gatun
ków drzew europej
skich, nieheblowane, 
nieszpuntowane, nie
rowkowane z drze
wa liściastego 

Karbid wapniowy 
Parafina 
Przędza bawełniana, 

surowa, pojedyńcza: 
al do Nr. 12 numeracji 

ang. włącznie 

Stawki 
Jednostka kceIne w

h oronac 
złotych 

100 kg wolne 

" " 
" 12 

" 12.50 

" 19.50 

AU NOM DE LA Rt:PUBLlQUE DE POLOG:-iE, . 

NOUS, IGNACY MOśCICKI, 

PRESlDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

a tous ceux qui ces presentes LeŁtres verront, 
Salut: 

Un Protocole Additionnel a la Convention Com
merciaJe entre la Republique de Pologne et le 
Royaume de Hongrie en date du 26 Mars 1925, 
ayant de signe a Varsovie entre le Gouvernement 
de la Republique de Pologne et le Gouvernement du 
Royaume de Hongrie le deux decembre mil neuf 
cent vingt huit avec un Protocole de signature y an
nexe, Protocole Additionnel et Protocole de signa
ture, donŁ la teneur suit: 

PROTOCOLE ADDITIONNEL 

ił Ja Convention CommerciaJe conclue entre la Re
publique de Pologne et le Royaume de Hongrie ił Bu

dapest le 26 mars 1925. 

Les plenipoŁentiaires . des deux Parties ... Con
ŁracŁantes sont convenus de modifier la Convention 
Co~erciale conclue entre ,la Republique de Po
logne et le Royaume de Hongrie ci Budapest le 
26 mars 1925, en ce qui suit: 

1. . 

L'annexe Al de la COhvention Commerciale 
entre la Pologne et la Hongrie du 26 mars 1925 est 
remplacee par la liste suivante: 

No. du tarif 
douanier 
hongrois 

71/ a 

203a 2 

286 
322 h. 
548 

A. · 

Designation 
des marchaudises 

Droits 
Unile en 

cour.-or. 

Semences de beUeraves 100 kg exemptes 
a sucre 

Bois scie d' essences fo
restieres europeennes, 
non rabote, non bouve-
te, non raine de bois 
feuilIus 

Calciumcarbide .. ' 
Paraffine 
Fils de coton, ecrus, 

simpIes: 
a) jusqu'au W 12 angL 

inclus 

" 

" 
" 

n 

exempt. 

12.-
12.50 

19.50 
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Nr. taryfy 
celnej wę

gie rskiej 

549 a 

z 587 

611 a 

Nazwa towaru 

b) powyżej Nr. 12 do 
Nr. 32 numeracji 
ang. włącznie: 

do Nr. 27 num. 
ang. włącznie 
powyżej Nr. 27 

num. włącz. 
c) powyżej Nr. 32 do 

Nr. 50 num. ang. 
włącznie 

d) powyżej Nr. 50 num. 
ang. 

Przędza bawełniana su
rowa, skręcona w dwie 
lub trzy nitki. o skrę
cie prostym: 

1. do Nr. 12 num. ang. 
włącznie 

2. powyżej Nr. 12 do 
Nr. 32 num. ang . 
włącznie: do Nr. 27 
num. powyżej Nr. 27 
num. ang. 

3. powyżej Nr. 32 do 
Nr. 50 num. ang. 
włącznie 

4. powyżej' Nr. 50 num. 
ang. 

Tkaniny wełniane osob
no niewymienione: 

al o wadze 1 m" więcej 
niż 700 gram 

b) o wadze l m 2 me 
więcej niż 700 gram. 
lecz więcej niż 450 
gram 

c) o wadze 1 m ' Ole 
więcej niż 450 gram. 
lecz więcej niż 350 
gram 

d) o wadze l m' nie 
więceJ niż 350 gram, 
lecz więcej niż 200 
gram: 

1. surowe: 
o wadze l m' nie 
więcej niż 350 gram, 
lecz więcej niż 300 
gram 
o wadze 1 m 2 nie 
więcej niż 300 gram, 
lecz więcej niż 200 
gram 

Wyroby dziane i tryko.
tażowe, z bawełny i 
innych materjałów 
włóknistych roślinne
~o pochodzenia: tkani-
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Stawki ' 
. k celne w 

Jednost a ke ronach 

100 kg 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 
" 

" 

.. 

" 

" 

złotych 

27.-

31.-

40.-

54.-

32.-

46.-

55.-

80.-

120.-

225.-

380.-

460.-

4CO.-

460.-

No. du taril 
douanier 
hon~rois 

549 a 

ex 587 

611 a 

Designation 
des marchandises 

bl au dessus du N° 12 
jusqu'au N° 32 angl. 
inclus: 
jusqu'au N° 27 angl. 
inclus 
au-dessus du N" 27 
angl. 

el au-dessus du N" 32 
jusqu'au N° 50 angl. 
inclus 

dl au-dessus du N" 50 
angl. 

Fils de coton. ecrus a 
deux ou plusieurs 
bouts, fi simple tor
sion: 

1. jusqu' au N° 12 angl. 
indus 

2. au-dessus du N° 12 
jusqu'au N° 32 angl. 
inclus: 
jusqu'au N' 27 angl. 
inclus 
au-dessus du N° 27 

3. au-dessus du N" 32 
jusqu'au Nu 50 angl. 
inclus 

4. au-dessusdu N° 50 
angl. 

Tissus ' de laine, non de
nommes ailleurs: 

al pesant plus de 700 
grammes par metre 
carre 

b) pesant 700 grammes 
au plus, mais plus de 
450 grammes par 
metre carre 

el pesant 450 grammes 
au plus, mais plus de 
350 grammes par 
metre / 

dl pesant 350 grammes 
au plus, mais plus de 
200 grammes par 
metre carre 

'1. ecrus: 
pesant 350 grammes 
au plus, mais plus de 
300 grammes par 
metre carre 
pesant 350 grammes 
au plus. mais plus de 
200 grammes par 
metre carre 

Articles fi points de ma
ille et de tricot, en co
ton et en autres matie
res textiles vegetales: 
tissus fi points de mai-

1293 

Droits 
Unile en 

100 kg 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

cour.-or. 

27.-

31.-

40.-

54.-

3~--. 

46.-
55.-

80,-

120.-

225.-

380.-

460,-

400.-

460.-



1294 Dziennik Ustaw. Poz. 606. Nr. 75. 

N,n ,taryfy 
, c;eJf!j~j j~ę
. gierskie j 

727 a 

748 

z 752b 

z 753b 

z 947 a 5 

z950 

Nazwa towaru 

ny dziane i trykotaż 0-

we w sztuce (w me
trach) 

1. surowe 
2. bielone, barwione, 

drukowane, dziane i 
trykotowe w róż
nych kolorach 

Stal narzędziowa : 
1. w blokach surowych 

2. w kęsach lub platy
nach 

3. walcowana lub kuta 
4_ we wstążkach wal

cowanych na zimno 
Osie do wagonów kole

jowych i parowozów: 

a) nieobrobione o średn . 
100 mm lub więcej 

bl obrobione o średni
cy: 
1. 100 mm lub wię

cej 
2. mniej niż 100 mm 

Konstrukcje mostowe: 

a) w częściach o grubo 
ścian powyżej 5 mm 

bl w częściach o grubo 
ścian 5 mm lub 
mniej 

Beczki z blachy żelaz
nej cynkowej 

Rurki do fajek, cygar
niczki do cygar i pa
pierosów, ustniki, z 
prawdziwego burszty
nu lub łączone z praw
dziwym bursztynem 

Wyroby z prawdziwego 
bursztynu osobno nie
wymienione 

II. 

Stawki 

Jednostka kc elne w
h oronac 

100 kg 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

., 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

:dotych 

212.50 

255.-

5.40 

7.20 
11.-

13.50 

16.-

19.20 
25.63 

16.-

24.-

34.-

1.700.-

1.700.-

Ustęp 2 artykułu VI-go konwencji handlowej 
zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Kró
lestwem Węgierskiem w dniu 26 marca 1925 r. 
w Budapeszcie zastąpiony został postanowieniem 
następującem: 

'" Nienaruszając w lllczem postanowień artyku
łu V obie strony zgadzają SIę, że produkty natu
ralne i przemysłowe pochodzące i przychodzące 
z Węgier, wymienione w niżej przytoczonej liście B., 
bę'dą korzystały na terytorjut:1 celnem polskiem ze 
zniżonych stawek celnych, podanych we wzmian
kowanej liście • . 

No. du tarif 
douanier 
hongrois 

727 a 

748 

ex 752 b/l 

ex 753 b 

ex 947 a 5 

ex 950 

Designation 
des marchandises 

He et de tricot en pil!
ce (au metre) : 

1. ecrus 
2. blanchis, teints, im

prim es a points de. 
tricot ou a maille 
de couleur 

Acier pour outils: 
1. en blocs bru ts (lin

gots) 
2. en blooms ou en pla

tines 
3. lamine ou forge 
4. en bandes laminees 

a froid 
Essieux pourwagons de 

che min de fer et 
essieux de locomotives: 

al bruts avant en dia
metre 100 mm ou 
plus 

bl travailles ayant en 
diametre: 
1. 100 mm ou plus 

2. moins de 100 mm 
Consłructions pour 
ponłs: 

aj en parties d'une epai
sseur de paroi de 
plus de 5 mm 

bl en parties d'une 
epaisseur de paroi 
de 5 mm ou moins 

T onneaux en łole de fer 
zinguee 

Tuyaux de pipes, fume
cigares, fume-cigaret
Łes et embouchures en 
ambre veritable ou 
combine.s avec ambre 
veritable 

Articles en ambre veri
table non denommes 
aiHeurs 

II. 

Droits 
Unite en 

100 kg 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

'ł 

łł 

" 

" 

" 

cour.-or. 

212.50 

255.-

5.40 

7.20 
11.-

13.50 

16.-

19.20 

25.60 

16.-

24.-

34.-

1700.-

1700.-

L'alinea 2 de l'article VI de la Convention Com
merciale conclue entre la Republique de Pologne et 
le Royaume de Hongrie a Budapest le 26 mars 
1925 est remplace par la disposition suivante: 

Sans prejudice des dispositions de l'article V, 
les produits natureis ou fabriques originaires et en 
provenance duRoyaume de Hongrie enumeres a la 
lisŁe B. ci-dessous, beneficieront a leur importation 
sur le territoire douanier polonais des droits reduits 
indiques a ladite lisle. 



Nr. 75. Dziennik Ustaw: Poz. 606. 1295 

Aneks B w konwencji handlowej, zawartej po
między Polską a Węgrami w dniu 26 marca 1925 r. 
zastąpiony zostClje przez listę następującą: 

Nr. taryfy 
celnej 

polskie; 

z 15.3 

z 34.4 
z 37.1 

z 64.1 

z 167.3 

1736/b 
Z 210.4 

B. 

N azwa towaru 

Papryka · dojrzała, su
szona. również mIe
lona 

Salami węgierskie 
Ryby świeże, żywe 
i nieżywe (mrożone 
i śnięte): 

c) ryby żywe oprócz 
wymienionych w lit. 
a. w wodzie (przy
wożone w beczkach 
lub wagonach - base
nach) brutto 

Miotły zwyczajne tatar
czane (z cziroku): 

a) z kijem niemalowa
nym, również zamo
czonym w farbie 

b) z kijem malowanym 
lub lakierowanym 

Automotory na szynach 
benzynowe lub z moto
rem Diesla, również 
(polstrowane) wyście
łane 

Osie zwyczajne 
Kapelusze' słomkowe, 
wyrabiane w okolicy 
Hajdunarias, z plecion
ką ze słomki zwyczaj
nej. nieegzotycznej, w 
formie wstążki szero
kości powyżej 8 mm 
bez przybrania lub 
sznurkiem słomkowym 
według złożonego wzo
ru 

III. 

Cło 

od 

100 kg 

" 

" 

" 

" 
." 

od sztuki 

Złote 

90.-
50.-

17.20.-

6.50 

13.-

45.-
86.-

1.50 

Protokół końcowy konwencji handlowej po
między Polską a Węgrami z dnia 26 marca 1925 r. 
zmodyfikowany zostaje w sposób następujący : 

a} odrzucone zostaje postanowienie IV odnoś
nie do Aneksu A) i 

b) dodane zostają postanowienia następujące 
odnośnie do aneksu BJ: 

Rząd polski zobowiązuje się wnieść na listę ad
ministracyjną specjalną odnośnie do uwagi do pozy
cji 32 polskiej taryfy celnej - następujące wody mi
neralne naturalne, celem dania im możności uzyska-

L'annexe Bl de la Convention Commerciale 
conc1lle entre la Pologne et la Hongrie du 26 'mafs 
1925 est rempl acee par la liste suivanŁe: ;'-.,' 

No du tarif 
douanier 
pol cnais 

ex 15.3 

ex 34. 4 
ex , 37. 1 

ex 64. 1 

ex 167. 3 

173.6/b 
ex 210.4 

B. 

Designation 
des marchandises 

Paprika, mur, seche, 
meme moulu 

Salami hongrois 
Poissor'lS frais, vivants 

ou non (frigorifies et 
non vivants): 

c) Poissons vivants au
tres que ceux de
nommes au litt. al 
dans l'eau (importes 
en tonneaux ou wa
gons bassins) poids 
brut 

Balais communs en sar
ras In (cirok): 

al ci. la manche non 
peints, meme trem
pes 

bl a la manche peints 
ou verms 

Automotrices sur rails 
a essence ou a moteur 
Diesel, meme bourrees 

Essieux de chariots 
Chapeaux de paille,fa
briques aux environs 
de Hajdunanas, de 
tresses de paille ordi
naire non exotique en 
forme de ruban d'une 
largeur de plus de 8 
mm, non garnis ou 
garnis seulement d'un 
ruban ou d'un cordon 
de pailIe conforme
ment aux echantillons 
deposes 

III. 

Unite 

100 kg 

" 

" 

Ił 

Ił 

" 

" 

par 
piece 

Droils 
eFl 

zlotys 

90.-

50.-

17.20 

6.50 

13.-

45.-

86.-

1.50 

, Le Protocole Final de la Convention Commer
dale entre la Pologne et la Hongrie du 26 mars 
1925 est modifie' comme suit: 

a) Est supprime la disposition IV en ce qui 
concerne l' annexe Al; 

bl Sont ajoutees les dispositions suivantes en 
ce qui concerne l' Annexe Bl: 

Le Gouvernement Polo~ais s'engage a porter, 
dans le but de les faire beneficier a tous tempsdu 
taux le plus favorable, soit autonome, soit cOI1v~n~ 
tionnel (y compris le poids du recipient), sur la liste 
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nia w każdym czasie najkorzystniejszych stawek cel
nych czy to autonomicznych czy konwencyjnych 
(łącznie z wagą oQ~kowanial: Apenta, Franciszek
Józef, Herkules, Hunyadi Janos, Igmandi, Laser 
(Palmal, Mira, Rakóczi. 

Rząd polski zobowiązuje się wnieść na listę ad
ministracyjną specjalną odnośnie do uwagi 1 do po
zycji 112 polskiej taryfy celnej "Distol" .oraz nastę
pujące preparaty węgierskie do zwalczania pasoży
tów szkodliwych dla produkcji rolnej: Porzol. Hi
gosan, Sulfarol, celem dania im możności korzysta
nia ze zwolnienia od cła. 

Dla clenia kapeluszy słomkowych z poz. 
Nr. 210 p. 4 przewidziane są jako punkty clenia ko
mory celne w Krakowie, Lwowie, Przemyślu, Stani
sławowie oraz kilka komór celnych, wyznaczonych 
przez Rząd Królewsko-Węgierski. 

Sporządzono w 
egzemplarzu w dniu 2 

(-l August Zaleski 

(-l F. Doleżal 

\ 
Warszawie w podwójnym 

grudnia 1928 r. 

(-) Alexander Belitska 

[-l Nickei 

PROTOKóŁ PODPISANIA. 

W chwili podpisywania niniejszego protokółu 
dodatkowego, obydwie Strony oświadczają, że zga
dzają się poddać go ratyfikacji i przeprowadzić wy
mianę dokumentów ratyfikacyjnych w Budąpeszcie, 
gdy tylko to się da uskutecznić. Protokół wejdzie 
w życie 15-go dnia po wymianie ratyfikacyj. 

Sporządzono w Warszawie, dnia 2-go grudnia 
1928 r. 

l-l August Ząleski (-) Alexanaer. Belitska 

. Zaznajomiwszy się z powyższym protokółem 
dodatkowym i protokółem podpisania, uznaliśmy ich 
i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak każde 
z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że 
są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrze
kamy, że będą niezmiennie zachowywane. 

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniej
szy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolit-ej. 

W Warszawie, dnia 5 maja 1931 r. 

(-l l. Mościcki 

Przez Prezyden ta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

( --) W. Sławek 

l\1inisŁer Spraw Zagranicznych: 
.l-) August Zaleski 

• 

administrative specjale dont ił la Remarque de la 
pos:ition 32 du tarif douanier polonais, les eaux mi
n e r::t! es hongroises naturelles suiv antes: Apenta, 
Fran<;ois-Joseph, Herkules, Hunyady Janos, Igman
Cli, Laser (Palma), Mira, Rcikóczi. 

.Le Gouvernement Polon ais s'engage ci porter 
sur la liste .administrative speciale dont ci .la Re
marque 1 a la position 112 du tarif douanier polo
nais, dans le but de les faire beneficier de l'exemp
tion, le "Distol" et les pr.eparations hongroises sui
vantes. pourcombattre les parasites nuisibles ił la 
producŁion agricole: Porzol, Higosan, Sulfarol. 

Paur les chapeaux de paille ex N° 210 p. 4 
comme bureaux de douane sont prevus les bureaux 
ił. Cracovie, Lwów, Przemyśl, Stanisławów et quel
ques bureaux indiques par le Gouvernement Royal 
Hongrois. . 

Fait ci Varsovie en doubJe, Je 2 Decembre 1928. 

(--) August Zaleski 

(--) F. Doleżał 

(- ) Alexandre Belilska 

(-) Nickei 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de signer le present ProŁocole . · 
Adc.iticinnel les deux Parties declarent qu'elles sont 
d'accon;! de le soumettre ił la ratification et de pro
ced,~r ił l'ec'hange des documents de ratification 
aussitót que faire se pourra a Budapest. II entre
ra en vigueur le quinzieme jour apres l'echange des 
ra tifications. 

Fait ił Varsovie, le 2 decembre 1928. 

l--l August Zaleski ,(- l: 'Alexandre Belitska 

Apres avoir vu et examine lesdits Protocole 
Additionnel et ProtocoJe de signature, Nous les 
avo.,s approuves et approuvons en toutes et chacu
ne des dispositions qui y sont contenues; declarons, 
qu'ils sont acceptes, ratifies et confirmes et promet
tons, qu'ils seront inviolablement observes. 

EN FOl DE Qum. Nous avons donne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, Je 5 Mai 1'931. 

l. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres 

(-) W. Sławek 

Le Ministre des AffaiTes Etrangeres 
August Zaleski , 


