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A r t y kuł 12. 

Konwencja niniejsza zostaje zawarta na okres 
lat pięciu licząc od dnia wejścia jej w życie. O ile 
nie zostanie wYPo'fiedziana przez żadną z Uma
wiaj ących się Stron na sześć miesięcy przed upły
wem terminu, ważność Konwencji przedłuża się 

automatycznie na okres dalsżych pięciu lat. 
Konwencja mmeJsza będzie ratyfikowana 

możliwie najprędzej. Wymiana dokumentów raty
fika cyjnych ngstąpi w Warszawie. ... 

Kon,wencja staje się prawomocna 30 dni po 
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Jedno
cześnie układ, polsko-węgierski o współpracy in
telektualnej zawarty w Warszawie dnia 21 paź

dziernika 1934 r, traci ~wą ważność. 

Na dowód czego wymienieni Pełnomocnicy 
podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją swy
mi pieczęciami. 

Sporządzono w Budapeszcie dnia 31 itycznia 
1948 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach 
w ję~yku polskim i węgierskim i obydwa teksty 
są miarodajne. 

Za Polskę 

(-) ST. SKRZESZEWSKI 
(-) Dr ALFRED FIDERKIE~CZ 

Za Węgry 
(-) MOLN,rl,R ERIK 

(-) ORTUTAY GYULA 

XII. Ci kk. 

A jelen Eg!!ezmen!! hataI!!ba Iepesenek nap
j<itól szamitott ot evi idótartamra kottetik. 

Ha valamel!!ik Szerzódó Fel ai Eg!!ezme
n!!t alejarat elótt hat hónoppal fel nem mondja, 
az tovabbi ot evi idótartamra onmag<itól meg
hosszabbitottnak tekintendó, 

A jelen Eg!!ezmen!} minel elóbb meg fog 
erósittetni. A meger@sitó okman!!ok Varsóban 
fognak kicsereltetni. . 

Az Eggezmeng a megerósitesi okmangok 
kicserelese utan harminc nappal lep ćletbe. 
Eggidejiileg hataIg8.t veszti a Varsóban 1934. 
evi okt6ber h6 21.-napjan a szellemi eggi.itt
mi.ikodes targgaban koWtt maggar-Ienggel eggez
menij. 

Eunek hiteleiiI alulirott meghatalmazottak 
a jelen Eggezmengt al<iirtak es pecsetji.ikkel 
ellattak. 

Resziilt Budapesten, 1948. evi januar hó 31. 
napjan, ket eredeti peldanyban: maggar es len- ' 
g!!el ngelven. 

Mindket szoveg hiteles. 

(P. H.) 

A Magijar Rorman!! neveben: 
(-) MOLNAR ERIK 

(-) ORTUTAY GYULA 

A Leng!!el Rorman!! neveben: 
(-) ST. SRRZESZEWSRl 

(-) Dr. ALFRED FIDERRIEWICZ 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w ca

łości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana 

potwierdzona oraz przyrzekamy, że będzieniezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 29 lipca 1948 roku. 

L. S. 

f-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

(-) Józef Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych: 

(-) Zygmunt Modzelewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 13 września 1948 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji kulturalnej- między Polską a Węgra
mi, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgod
nie z art. XI~ Konwencji kulturalnej między Rze
c~ąpos!>olitą Polską a Republiką Węgiers~ą, pod
pl~neJ w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r., 
nastąpiła w Warszawie dnia 6 września 1948 r. 

wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej 
Konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: 
Zygmunt Modzelewski 
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