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KONWENCJA 

'o Współpracy Gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Węgierską oraz Układ 

o zastosowaniu powyższej Konwencji, podpisane w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

\ 
BOLESŁAW BIERUT 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu trzynastym maja tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego roku podpisane zostały 

w Budapeszcie Konwencja o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką 
Węgierską oraz Układ o zastosowaniu pOWyższej Konwencji, o następującym brzmieniu dosłownym: 

KONWENCJA 

o Współpracy Gospodarćzej pomiędzy Rzeczą
pospolitą Polską i Republiką Węgierską. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezy
dent Republiki Węgierskiej, ożywieni chęcią roz
wlmęcia i umocnienia stosunkó,v gospodarczych 
pomiędzy oboma Krajami, postanowili zawrzeć 
Konwencję o Współpracy Gospodarczej pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską i Republiką Węgierską 
i w tym celu mianowali jako swych pełnomoc

ników :-

Prezydent Rz('czypospolitej Polskiej: 
Pana Eugeniusza Szyra, Wiceministra Przemysłu 

i Handlu, 

Prezydent Republiki Węgierskiej: 

Pana S{mdor Rónai, Ministra Handlu i Spółdziel
czości, 

którzy wymieniwszy S\Wi! pełnomocnictwa i uznaw
szy je za sporządzone w dobrej i należytej formie 
zgodzili się na następujące postanowienia: 

Artykuł L 

Obie Wysokie Umawiające się Strony zbada
ją wszystkie możliwości rozszerzenia i wzmocnie
nia stosunków gospodarczych pomiędzy obu Kra
jami i zastosują wszelkie środki dla zrealizowa
nia jak naj ściślejszej współpracy w dziedzinie 
przemysłu i techniki, rolnictwa, wymiany towaro
wej, transportu oraz w dziedzinie finansowej zwią
zanej z tą współpracą. 

EGYEZM:ENY 

a MamJar Koztarsasag es a Lenggel Koztarsasag 
kozott gazdasagi eggiittmiikodes targgaban. 

A Maggar Koztarsasag Elnoke es a Leng!Jel 
Koztarsasag Elnokeattól az óhajtól vezerelve, 
hogg a ket orszag kozott agazdasagi kapcsolatokat 
kifejlesszek es megerósitsek, elhataroztak, hogg 
gazdasa~i eggiittmiikodesiik targgaban EgU e-
zmengt Kotnek es e celból meghatalmazottaikkent 
megnevez}ek 

a Maggar Koz-tarsasag Elnoke: Rónai Sandor 
kereskedelem - es szovetkezetiiggi miniszter 
urat, 

a Lengyel Koztarsasag Elnoke: Szyr Eu
geniusz kereskedelem - es ipari.iggi miniszter
helgettes urat, 

akik jó es l\elló alakban talalt meghatal
mazasaikat kicserelven az aIabbi hatarozmangok
ban eggeztek meg: 

I. C i k k. 

A Magas Szerzódó Felek megvizsgaljak a 
ket orszag kozott agazdasagi kapcsolatok ki
szelesi tesenek es megerósitesenek valamenIlyi 
lehetoseget es minden eszkozt igenybe v,esznek 
az ipar es technika, a mezógazdasag, az ' aruc
sereforgalom, a szallitas, valamint agazdasagi 
eg)}iittmiikodessel k apcsolatos penziigyekteren 
a legszorosabb eggi..ittmiikodes megvalósitasa 
erdekeben. 

A r t y kuł II. II. C i k k. 

Obie Wysokie Umawiające się Strony razpa- A Magas Szerzódó Felek egviittesen meg-
trzą wspólnie możliwości skoordynowania ' wysił- lVizagaljak sajat nemzetgazdasaguk fejlesztesere 
ków podejmowanych dla rozwoju gospodarki na-irannuló torekveseik c·sszelwngol.asanak lehc- . 
r odowej każdego z KrajÓw oraz uzgodnią środki l' tósegeit, valamint e cel megvalósitasanak esz· 
zmierzające do realizacji tego cellL ' kozeit. · 
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Artykuł III. 

Celem osiągnięcia naj dalej idącego wzmoże
nia i rozszerzenia W""ymiany towarowej między obo':' 
ma Krajami, Wysokie Umawiające się strony 
zawrą oddzielny układ o wymianie towarowej na 
okres wieloletni. 

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą 
przewidywały w swych planach produkcji i eks- · 
portu wzajemne dostawy. 

A r t y kuł IV. 

Dla zapewnienia jak naj ściślejszej współpra
cy w dziedzinie komunikacji Wysokie Umawiające 
się Strony zbadają . możliwości szerszego wykorzy
stania urządzeń portowych i dTóg komunikacyj
nych każdej ze Stron r uregulowania problemów 
komunikacyjnych z tym związanych. 

A r t y kuł V. 

Celem realizacji współpracy w dziedzinie 
nauki i techniki Wysokie Umawiąjące się Strony 
zbadają możliwości ~ymiany między sobą infor
macji i wyników doświadczeń naukowych i tech
nicznych, a szczególnie dotyczących ujednolicenia 
i normalizacji wyrobów przemysłowych, organiza
cji pracy, szkolenia kadr przemysłowych, moderni
zacji technicznej oraz patentów. i licencji. 

A r t y kuł VI. 

Dla wykonania postanowień niniejszej Kon
wencji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Re
publiki Węgierskiej powołają Stałą Komisję 
Węgiersko-Polską dla Współpracy Gospodarczej. 
Komisja będzie się składała z równej ilości przed
stawicieli mianowanych przez oba Rządy. . 

A r t y kuł VII. 

Konwencja n iniejsza podlega ratyfikacji i wej
dzie w życie w dniu wymiany dokumentów raty
fikacyjnych, co nastąpi w Warszawie możliwie 
w naj krótszym czasie. 

Konwencję niniejszą zawiera się na okres pię
ciu lat z tym, że ważność jej przedłuża się każdo
razowo na dalsze pi~ciolecie, o ile jedna z Wyso
k ich Urr:awiających się Stron nie wypowie jej co 
najmniej na sześć miesięcy przed upływem dane-
go pięciolecia. . 

Sporządzono 'w dwóch egZemplarzach, każdy 
w języku polskim i węgierskim, przy czym . oba 
teksty mają jednakową moc prawną, w dowód 
czego wyżej wyt1tienieni pełnomocnicy podpisali 
niniejszą Konwencję. ' 

Budapeszt, dnia 13 maja 1948 roku. 

L. S. 

Za Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(-l E. SZYR 

Za Prezydenta 
Republiki Węgierskiej 

(-) . RONAI SANDOR 

III. C i k k. 
A Magas Szerzodo Felek a kolcsonos aruc

sereforgalom kereteinek leheto legnag!l obb 
mervii kibovitese erdekeben tobb evre szóló 
kiilon arucsereforgalmi megallapodastkotnek. 

A Magas Szerzodo Felek termelesi es kivi-
teli terveikben kolcsorros aruszaUitasokat 
iranyoznak elo. . 

IV. C i kk. 

A Magas Sz.erzodo Felek a kozlekedes teren 
a legszorosabb egyuttmukodes bi~tositasa erde
keben megvizsgaljak kikotoi berendezeseik es 
kozlekeclesi .utvonalaik kil1a5zncilasanak, valamint 
a kozlekedessel kapcsolatos valamennyi kerdes 
rertdezesenek lehetosegeit. 

-I V. C i k k. 
A Megas Szerzodo felek a tudomany es 

technika teren való egyiittmukodes megvalósi
tasa erdekeben megvizsgaljak annak lehetose
get, hogy tudoman!Jos es muszaki kutatasaikra, 
kiilonosen ipari g!:Jartman1.Jaik egysegesitesere 

' es szabvanJlositasara, ci munkaszervezesre, az 
iparban foglalkoztatottak kikepzesere, a muszaki 
ujitasokra vonatkozó eredmenyeiket es ertesiile
seiket, valamint szabadalmaikat es gyartasi jo
gositwyaikat ki.csereljek. 

VI. C i k k. 

Jelen Egyezmeny hatarozmangainak vegre
hajtasara a Magyar Koztarsasag I{ormanya es 
a Lengyel Koztarsasag Korman!la. Magyar-Le~
gge1 Gazdasagi EgJ./uttmiikodesi AUandó Bizot
tsagot alakit. A Bizottsag minde~mik Karman!} 
altal egyenlo szamban kinevezett tagból aU. 

VII. C i k k. 

Jelen Eggezmeng meg fog erosittetni es a 
rnegerosit6 okiratokkicserelesenek nap jan lep 
eletbe. A d!egerosito okiratokat a leheto le
grovidebb idon belul Varsóban keU kicserelni. 

A jelen Eg!Jezmeny ot evi idotartamra kot
tetik azzal, hogy erven!:Jesse!~e tovabbi ot evvel 
meghosszabbodik, hacsak valamelyik Szerzodo 
Fel a rnindenkori oteves ' idoszak letelte elótt 
legalabb hathónappal fel nem mondja. 

Keszult ket eredeti magyar es lengyel nyelvii 
peldanyban. .. 

Ennek hiteleiil a Meghatalmazottak ezt az 
Egyezmenyt alairtak. 

Kelt Budapesten, 1948. majus 13. napjan. 

(P. H.) 

RONAI SANDOR s. k. 

A Maggar Koztar'sasag 
Elnol<eneK Meghatalmazottja. 

SZYR s. k. 

A Lengyel Koztarsasag 
Elno'kenek Meghatalmazottja. 
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UKŁAD 

w przedmiocie zastosowania Konwencji o Współ

pracy Gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską 
i Republiką Węgierską, podpisanej w Budapeszcie 

dnia 13 maja 1948 roku • 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Repu
bliki Węgierskiej mając na względzie wykonanie 
Konwencji o Współpracy Gospodarczej, zawartej 
między obu Krajami, postanowiły, co następuj e: 

§ l. Stała Komisja Polsko-Węgierska ' dla 
Współpracy Gospodarczej, przewidziana w artyku
le VI Konwencji o Współpracy Gospodarczej, ni
żej zwana Komisją, będzie upoważniona do: 

a) opracowania i przedkładania Rządom pro
jektów niezbędnych do realizacji współpracy go
spodarczej, jak również współpracy w dziedzinie 
planowania gospodarczego; 

b) badania dalszych możliwości współpracy 
gospodarczej i wskazywania sposobów ich realiza
cji, jak również przedkładania projektów z tym 
związanych; 

c) czuwania nad wykonaniem Konwencji i ni
niejszego Układu oraz proponowania sposobów 
usuwania przeszkód powstałych w związku z 'ich 
wykonaniem. 

§ . 2. Celem stworzenia możliwości zbadania 
wszelkich zagadnień oraz środków dotyczących 

współpracy gospodarczej między obu Krajami, Ko
,misja Stała będzie mogła, w razie potrzeby, powo-
1ywać do życia podkomisje. 

§ 3. Komisja będzie się składała z sekcji pol
skiej i węgierskiej. W skład każdej sekcji wchodzi 
przewodniczący i dwóch członków, mianowani 
przez swoje Rządy. 

Mianowanie prezesa i członków Komisji Sta
łej winno być dokonane w ciągu trzydziestu dni 
po wejściu w życie Konwencji. 

§ 4. Sesje Komisji będą miały miejsce na 
przemian w Polsce i na Węgrzech. 

Czynności p,Izewodniczącego Komisji będą wy
kpnywane przez przewodniczącego sekcji tego 
Kraju, na terytorium którego w tym czasie obra
duje Komisja. Przewodniczący Komisji będzie wy
konywał swe czynności aż do następnej sesji. 

§ 5. Komisja ustali procedurę swej pracy. 

Proj~kty i propozycje, jednogłośnie przyjęte 

przez Komisję, winny być przedłożone do zatwier
dzenia obu Rządom. 

§ 6. Niniejszy Układ wejdzie w życie w tym 
samym dniu, co Konwencja o Współpracy Gospo
darczej po~iędzy Rzecząpospolitą Polską i Repu-

MEGALLAPODAs 

a Magyar Koztarsasag es a Lengyel Koztarsasag 
kozott GazdasagiEgyiittmiikodes targyaban 
Budapesten 1948. evi majus hó 13. Napjan 

kotott Eggezmeny Alkalmazasaról. 

A Magyat Koztarsasag Kormanya es a LI n
gyel Koztarsąsag Kormanya a ket orszag koz6tt 
kotou Gazdasagi Egyiittmiikodesi Egyezmeng 
vegrehajtasa celjaból az alabbiakban allapo
dott megi 

. § 1. AGazdasagi Egyiittmukodesi Egyez
menl:J VI. cikkeben emlitett Magyar-Lengyel 
Gazdasagi Eg!liittmiikodes i AlIandó Bizottsag 
(: az alabbiakban: Bizottsag:) hataskorebe tar-
tozik: -

a) a gazgasagi egl:Jiittmiikodes megvalósi
tasahoz sziik~eges, valarnint agazdasagi tervek 
megalkotasara vonatkozó jd.vaslatok kidólgozasa 
es a Kormanyok ele terje~tese; 

b) agazdasagi egyiittmiikodes tovabbi le· 
hetósegeinek kutatasa es megvalósitasukra szol
gaIó eszkozok kivalasztasa, valamint az ezzel 
kapcsolatos tervek elóterjesztese; 

c) az Egyezmeny es a jelen Megallapodas 
vegrehajtasanak a feliigyelete, valamint a ve
grehajtas soran mutatkozó akadalyok elhari
tasara alkalmas javaslatok elóterjesztese. 

§ 2. Agazdasagi egyiittmiikodesre vonat
kozó barmell:J kerdes vagy lehetóseg megviz
sgalasara a Bizottsag sziikseg szerint albizot
tsagokat kiildhet ki. 

§ 3. A Bizottsag magyar es lengl:Jel tago
z?tból, mindeg!Jik tagozat pedig a Kormanya 
altal kinevezett elnokból es ket tagból alI. 

A Bizottsag elnokeit ' es tagjait az Eggez
meny eletbelepesetól szamitott harminc napon 
beliil kell kinevezni. 

§ 4. A Bizottsag iilesszakait felvaltva Ma
Byarorszagon es Lengyelorszagban tartja. 

A Bizottsag elnoki teendóit mindenkor azon 
orszag bizottsagi tagozatanak elnoke lat ja el. 
amelynek teriileien a Bizottsag eppen miikodik. 
A Bizottsag dnoki tisztet a k~etkezó iilesszak 
megkezdeseig gl:Jakorolja. 

§ 5, A Bizottsag maga allapitja meg man
karendjet. 

A Bizottsag altal egyhangulag elfogadott 
terveket es javaslatokat a Kormanyok ele kell 
terjeszteni. 

§ 6. Ez a Megallapodas a Magyar łHiztar
sasag es a Lengyel Koztarsasag kozott I),az
da sagi egyiittmiikodes targijaban a mai na· 
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bliką Węgierską, podpisana w dniu dziesiejszym, 
i będzie miał ten sam okres ważności. 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy 
w języku polskim i węgierskim. 

Budapeszt, dnia 13 maja 1948 roku. 

L. S. 

Za Rząd 
RzeczyposPQlitej Polskiej 

(-l E. SZYR 

Za Rząd 
Republiki Węgierskiej 

(-l RONAI SANDOR 

pon Mtatt Eguezmennuel eg!:Jideji.ileg lep 
eletbe es erven!:Jessegenek tarłama azzal azo
nos. 

Kesziilt ket eredeti maggar es lenguel ngelvu 
peldangban. 

Kelt Budapesten, 1948. evi majus hó 13. 
napjan. 

(P. H.) 

A Maggar Kaztarsasag 
Kormanga reszeróI. 

RONAJ SANDOR s. k. 

A Lenguel Kaztarsasag 
KormanU8 reszeról 

SZYR s. k. 

Po zaznajomieniu się z, powyższymi Aktami uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w ca

łości jak i każde z postanowień w ntch zawartych; oświadczamy, że są one przyjęte, ratyfikowane 

. i potwierdzone oraz przyrzekamy, że będą niezmi ennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 20 sierpnia 1948 r. 

L. S. 
\ 

I 

OSWIADCZ.ENIE RZĄDOWE 

z dnia 13 \frześnia 1948 r. 

(-) Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 

(-) Józef Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranlcznych: 

(-) Zygmunt Modzelewski 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy 

Polską a Węgrami, podl)isanej W Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r. 

o. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgod- powyższej Konwencji wraz z Układem o jej zasto
nie z art. VII Konwencji o współpracy gospodar- sowaniu. 
czej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ' Republiką 
Węgierską, podpisanej w Budapeszcie dnia' 13 ma- Minister Spraw Zagranicznych: 
ja '1948 r., nastą.piła w Warszawie dnia 6 września 
1948 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Zygmunt ModzeJewsk~, 
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