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КОНВЕНЦИЈА O КУЛТУРНОЈ САРАДЊИ
између Федеративне Народне Републике Југославије
u Републике Мађарске

Влада Федеративне Народне Републике Југославије с једне стране
Влада Ремублике Мађарске с друге стране,

и

у жељи да односи пријатељства из.иеђу народа Југославије и народа Мађарске постану што тешњи и трајнији путем узајамног упознавања и усклађивања
њихових културних добара, a сматрајући да je најбоље сретство које води
том циљу оживљење, олакшање и ширење непосредних односа између грађана обеју држава на пољу науке, књижевности, уметности и свих осталих
манифестација културног живота, одлучиле су да у том циљу склопе Конвенцију o културмој сарадњи и именовале су за своје пуномоћнике:
Влада Федеративие Народне Републике Југославије Господина Маријама СТИЛИНОВИЋА, Претседиика Комитета за школе и науку,
Влада Републике Мађарске Господина Др. Ерика MOJIHАРА, Мииистра
иностраних послова,
који су се, пошто су измењали своја пуномоћја, за која je нађено
да су у доброј и исправној форми, сложили у следећем:
Члан 1
У оквиру узаја.мних научних, књижевних, уметничких и културних односа,
свака од Високих Страна Уговорница обавезује се да ће према грађанима и
устаиовама друге Високе Стране Уговорнице поступати са највећом могућом
склоиотћу и предусретљивошћу.
Члан 2
Свака од Високих Страна Уговорница основаће на својој територији
чим за то буду створеии иовољпи услови и материјалне могућности, Научми
имститут, који ће се бавити свестраним проучавањем живота и културе парода
друге Стране Уговорнице.
Члан 3
За остварење задатака ове Конвенције, Високе Стране Уговорнице основаће Југословенско-мађарску мешовиту комисију.
Мешовита комисија биће подељена na две секције: једна са седиuiтем у Београду, a друга са седиштем у Будимпешти. У састав Веоградске
секције ући ће један претставник Министарства иностраних послова, два претставника Комитета за културу и у.иетност, два претставника Комитета за
школе и науку, један претставник Дирекције за информације, један претставник Синдиката, један претставник признате омладинске организације, један
претставник организације културних радника, један претставник призиате културно-просветне установе становништва мађарског порекла у Југославији и
једаи претставник мађарске организације.
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EGYEZMENY A KULTURALIS EGYUTTMUKODESRGL
a Magyar Koztđr'sasđg
es a Jugoszlđv Szovetsegi Nepkoztarsasag kozott

A Magyar Koztarsasag Kormanya egyreszrol es
a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag Kormanya masreszrol,
attol az ohajtol indittatva, hogy Magyarorszag nepe es Jugoszlavia nepei
kozott a barati viszony a kolcsonos megismeres es kulturalis javaiknak osszhangbahozasa altal minel szorosabba valjek es abban a nezetben, hogy ennek a
celnak eleresere leheto legjobb eszkoz a kdzvetlen kapcsolatok fejlesztese, megkonnyitese es kiterjesztese a ket allam pjlgarai kozott az irodalom, a miiveszet
es a kulturalis elet minden egyeb megnyilvanulasa teren,
elhataroztak, hogy ebbol a celbol egyezmenyt kotnek a kulturalis egyiittmiikodesrol es meghatalmazottaikul kijeloltek:
a Magyar Koztarsasag Kormanya dr. MOLNAR Erik kiiliigyminiszter Urat,
a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag Kormanya STILINOVIĆ Marijan
Urat, a Kulturalis es Miiveszeti Bizottsag elnoket,
akik, jo es kello alakban talalt meghatalmazasaik kicserelese utan a kovetkezokben allapodtak meg:
1. szakasz.
A kolcsonos tudomanyos, irodalmi, miiveszeti es kulturalis kapcsolatok
kereteben a Magas Szerzodo Felek mindegyike kotelezi inagat, hogy a masik
Magas Szerzodo Fel allampolgarai es intezmenyei irant a leheto legnagyobb joindulatot es elozškenysžget fogja tanusitani.
2. szakasz.
Mindket Magas Szerzodo Fel a sajat teriileten — mihelyt annak kedvezo feltetelei es a sziikseges anyagi eszkozok meglesznek - tudomanyos intezetet alapit
amely a masik Szerzodo Fel nepenek eletet es kulturajat minden szempontbo
tanulmanyozza.
3 szakasz
A jelen Egyezmeny feladatainak megvalositasara a Magas Szerzodo Felek
magyar-jugoszlav Vegyesbizottsagot alakitanak.
A Vegyesbizottsag ket tagozatra oszlik: az egyiknek szikhelye Budapest
a masike Belgrad.
A budapesti tagozatban a Kiilugyminiszterium ket kepviseloje, a Vallases Kozoktatasiigyi Miniszterium ket kepviseloje, tajekoztatasiigyi szerveink egy
kepviseloje, a Szakszervezeti Tanacsnak az ertelmisegi szakszervezetekbol kijelolt
egy kepviseloje, a Magyar Ifjusag Orszagos Tanacsanak egy kepviseloje, a Magyar
Tudomanyos Akademia, a Magyar Miiveszeti Tanacs es az Orszagos Koznevelesi
Tanacs kozos megegyezesevel kijelolt ket kepviselo, valamint a magyarorszagi
delszlav szarmazasu lakćssag elismert kulturalis-miivelodesi intezmenyenek es
szervezeteinek egy-egy kepviseloje foglalnak helyet.
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У састав Будимпештанске секције ући ће два претставника Министарства иностраних послова, два претставника Министарства вера и просвете,
један мретставмик Дирекције за информације, један претставник Синдиката
одређем из редова интелектуалних радника, један претставник Зе.маљског савета мађарске омладине, два претставника назначена споразумно од стране
мађарске Академије наука, мађарског Уметничког савета и Земаљског просветног савета, један претставник признате културно-просветне установе становништва југословемског порекла у Мађарској и један претставник југословенске
организације.
Претседнике појединих мешовитих комисија именоваће дотичне владе.
Чланове Београдске секције именоваће Комитет за културу и уметност,
a Будимпештанске секције именоваће Мииистар вера и просвете уз сагласност
са заинтересованим министарствима.
Претставнике културно-просветних установа и организација становништва југословенског порекла у Мађарској и становништва мађарског порекла
у Југославији, делегираће дотичне признате установе и организације.
Мешовитој комисији претседаваће наизмеиично претседиици Београдске и Будимпештанске секције.
Члан 4
Секције ће састављати пословнике Мешовите комисије. Задатак Meuuoвите комисије je, да надлежним владама предлаже практично спровођење
у живот циљева описаних у уводу ове Конвенције. Надлежне владе ће се
старати o томе, да се у њиховим земљама све одредбе у погледу тих предлога у најкраћем року реше и изврше.
Секције могу да позову на сарадњу иретставнике научних и културних
установа обе земље, друштва за културму сарадњу Југославије са Мађарском,
као и све друге стручњаке у својству саветника.
Трошкове Мешовите комисије сноСиће свака од Високих Страпа Уговарница за једну половиму.
Члан 5
Задаци Мешовите комисије су следећи:
а) оснивање професорских катедри и лектората језика, књижевности,
историје и географије, техничких и економских наука и других предмета који
се тичу упознавања друге државе, организовање измеие истраживача, наставника виших школа и просветних радника, школа других степема, ученика,
студената и претставника других ирофесија, узајамио потпомагање студија
и стручног васпитања на школама свих врста и давања помоћи у облику
стипендија за студије и васиитање или истраживање, оснивање специјалних
фондова потребних иапред наведемим циљевима, подуиираи>е сарадње академ
ске омладине, помагање сарадње између признатих омладинских организација,
између професиоиалиих организација просветмих радиика, као и између других
научних, културних и иросветних организација и удружења обеју земаља.
б) обе од Високих Страма Уговорпица трудиће се да пруже све
олакшице поданицима друге Високе Стране Уговориице за студије на вишим
и специјалним школама.
в) склапање сморазума, који ће у складу са постојећим законолавством обеју страна, регулисати право похађања виших и стручних школа, као
и узајамно признавање већ свршеиих и свршавајућих студија, средн>их
и вишешколских испита и научпих стеиени.
г) о.могућавање рада научним радницима обеју страма у научно-истраживачки,\1 установама, на основу реципроцитета.
д) организовање сталних размеиа научмих, књижевиих и уметничких
публикација и продубљивање односа између маучпих установа, јавпих библиотека и државних збирака, као и осталих средишта народне кул гуре обеју страна.

A belgradi tagozatban a kuliigyminiszterium egy kepviseloje, a Kulturalis
es Miiveszeti Bizottsag, valamint az Iskola es Tudomanyiigyi Bizottsag ket-ket
kepviseloje, a Tajekoztatasiigyi Igazgatosag, aszakszervezetek, az elismert ifjusagi
szervezet es a kulturmunkasok szervezetenek egy-egy kepviseloje, valamint a jugoszlaviai magyar szarmazasu lakossag elismert kulturalis-kozmiivelodesi intezmenyenek es a magyar szervezetnek egy-egy kepviseloje foglalnak helyet.
A Vegyesbizottsag egyes tagozatainak elnoket az illeto kormany nevezi ki.
A budapesti tagozat tagjait az erdekelt miniszteriumokkal egyetertoleg a
Vallas-es Kozoktatasiigyi Miniszterium, a belgradi tagozat tagjait a Kulturalis es
Miiveszeti Bizottsag jeloli ki.
A magyarorszagi jugoszlav szarmazasu lakossag kulturalis-miivelodesi
szervezeteinek es intezmenyeinek kepviseloit es a jugoszlaviai magyar szarmazasu
lakossag kepviseloit az illeto elismert intezmenyek es szervezetek delegaljak.
A Vegyesbizottsag iilesein a budapesti tagozat es a belgradi tagozat elnoke felvaltva elnokol.
A Vegyesbizottsag sziikseg szerint tartja iileseit, azonban legalabb evenker.t
ketszer es pedig valtakozva Magyarorszag es Jugoszlavia teriileten egy egyetertoleg
kivalasztott varosban.
4. szakasz.
A Vegyesbizottsag munkarendjet a tagozatok allitjak ossze.
A Vegyesbizottsag feladata a jelen Egyezmeny bevezeteseben koriilirt
celok gyakorlati megvalositasara vonatkozo egyes javaslatok eloterjesztese az
illetekes kormanyokhoz. Az illetekes kormanyok pedig gondoskodnak arrol, hogy
ezeknek a javaslatoknak megfelelo rendelkezesek orszagukban a legrovidebb ido
alatt megoldassanak es vegrehajtassanak.
A tagozatok a ket orszag tudomanyos es miivelodesi intezmenyeinek es
a Magyarorszag es Jugoszlavia kulturalis egyiittmiikodesere alakult tarsasagok
kepviseloit, valamint mas szakertoket, tanacsadoi minosegben egyiittmiikodesre
hivhatjak fel.
A Vegyesbizottsag koltsegeit a Magas Szerzodo Felek mindegyike felereszben viseli.
5. szakasz.
A Vegyesbizottsag feladatai a kovetkezok:
a) Egyetemi tanszekek es lektoratusok letesitese nyelvi, irodalmi, tortenelmi es foldrajzi, miiszaki es gazdasagi tudomanyi teren es egyeb oly targyak
teren, amelyek a masik Allam megismeresžre vonatkoznak; cserek szervezese
tudomanyos kutat6k, magasabbfoku iskolak oktatoi, a miivelodes munkasai, a
kozepfoku iskolak oktatći, tanuloi, egyetemi hallgatok es egyeb foglalkozasok
kepviseloi reszere; mindennemii iskolaban folytatando tanulmany es szakkepzes
kolcsonos tamogatasa es elosegitese, osztondijak nyujtasa altal tanulmanyok es
neveles vagy kutatas celjaira; az elobb felsorolt celokra sziikseges kiilonleges
alapok letesitese; az egyetemi ifjusag egyiittmiikodesenek tamogatasa; az elismert
if jusagi szervezetek, a miivelodes munkasainak szakmai szervezetei, valamint a
ket Orszag egyeb tudomanyos, kulturalis es nevelesi szervezetei es egyesiiletei
kozotti egyiittmiikodes elosegitese.
b) A Magas Szerzodo Felek mindegyike arra torekszik, hogy a masik
Magas Szerzodo Fel alattvaloinak a foiskolakon es a szakiskolakban folytatando
tanulmanyokhoz minden konnyitest megadjon.
c) Olyan megallapodasok letesitese, amelyek mindket Fel torvenyeivel
osszhangban szabalyozni fogjak a fo- es szakiskolak hallgatasaval kapcsolatos
kerdeseket, valamint a mar elvegzett es elvegzendo tanulmanyok, kozep- es felsoskolai vizsgak es tudomanyos fokok kolcsonos elismereset.
d) Annak lehetove tetele, hogy mindket Fel tudomanyos munkasai a
viszonossag alapjan dolgozhassanak egymas tudomanyos intezmenyeiben.
e) Tudomanyos, irodalmi es miiveszeti kiadmanyok allando cserejenek
megszervezese, tudomanyos intezetek, kozkonyvtarak es kozgyiijtemenyek, valamint
mindket Fel egyeb nemzeti miivelodesi intezmenyei kozotti kapcsolatok kimelyitese.

ђ) потпомпгање акције превода научних, књижевних и уметничких
дела, надзор над њиховим исправним избором и вредношћу и узајаммо
регулисање заштите ауторског права.
е) подупирање и олакшање узајамне размепе и организације сликарских, графичких, фотографских и других изложби као и музичких и кореографских продукција, позоришних претстава, размена документарних научних
и уметничких филмова, грамофонских плоча, аудиција и ретрансмисија na радиу.
ж) организовање предавања, течајева и посета културних радника.
з) организовање екскурзија у циљу међусобпог упознавања крајева,
спортских приредби, као и олакшање боравка у циљу одмора и лечења у
лечилиштима и бањама за синдикате, омладинске организације и научне и
културне раднике.
и) оснивање претставништава, агенцијаза штампу и радио обеју земаља
и организовање новинарских екскурзија.
ј) потпомагање културпо-просветие делатмости југословенске мањине
у Мађарској и мађарске мањине у Југославији.
Члан б
Ова Конвенција биће ратификована, a ратификациони инструменти измењени у Будимпешти no могућности што пре, a потом ће бити регистрована
у Секретаријату Уједињених нација.
Конвенција ће ступити ма снагу на дан размене ратификационих инструмената и остаће ма снази за време од пет година. Ако шест месеци пре
истека овог петогодишњег периода ниједна од Високих Страна Уговорница
не откаже Конвенцију, сматраће се да je ona продужена за даљих пет година
путем прећутног споразума и тако даље редом за периоде од no пет година.
У ПОТВРДУ ЧЕГА поменути пуномоћници су потписали ову Комвенцију и ставили на њу своје печате.
Рађено у Београду на дан 15 октобра хиљаду девет стотима четрдесет седме године у no два примерка na српско-хрватском и мађарском језику.
Оба текста имају се сматрати аутентичним.
МАРИЈАН СТИЈ1ИНОВИЋ, с. р.
ЕРИК МОЛНА'% с. p

НАПОМЕНА: Размена ратификационих инструмената извршена je у
Будимпешти na дан 13 јануара 1948 годипе.
Пов. Вр.41091/48. Из Министарства иностраннх послова, Београд, 15 јануар 1948
(Ова Конвенција објављена je у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 107 од 17 децембрЈ 1947)

f) Tudomanyos, irodalmi es rniiveszeti miivek forditasanak elosegitese
az ezek helyes kivalasztasa es ertekelese feletti feliigyelet; a szerzoi jog kolcsonos vedelmenek szabalyozasa.
g) Kepzomiiveszeti, grafikai, fenykepeszeti es mas kiallitasok, valamint
zenei es koreografiai miivek, szinhazi eloadasok cserej^nek es megrendezesenek,
dokumentacios, tudomanyos es rniiveszeti filmek, hanglemezek es radioeloadasok,
valamint kozvetitasek cserejenek tamogatasa es megkonnyitise.
h) Eloadasok es tanfolyamok, valamint kulturalis teren dolgozok latogatasainak szervezese.
i) Egymas vidakeinek megismerese celjabol kirandulasok szervezese, sportesemenyek rendezese, valamint a szakszervezetek, ifjusagi szervezetek, a tudomany es a kultura miiveloi reszere a gyogyhelyeken es fiirdokon pihenes es iidiiles
celjabol valo tartozkodas elosegitese.
j) Mindket Fel sajtoja es radioja reszere iigynoksegek es kepviseletek
letesitese es ujsagiro-kirandulasok szervezese.
k) Magyarorszagon a jugoszlav, Jugoszlaviaban a magyar kisebbssg kulturalis es kozmuvelodesi tevekenysigenek elosegitese.
6. szakasz.
A jelen Egyezmenyt a lehetosighez kepest mielobb meg kell erositeni, a
megerositesi okmanyokat Budapesten kicserelni, majd az Egyezmenyt az Egyesiilt
Nemzetek Szervezetšr.ek titkarsaganal regisztralas vegett bejelenteni.
Az Egyezmeny a megerositesi okmanyok kicserelžsžnek napjan lsp eletbe
es 5t evig marad ervinyben. Ha az ote ves idoszak letelte elott hat honappal egyik
Magas Szerzodo Fel sem mondja fel az Egyezmenyt, ugy tekinterido, hogy azt
hallgatolagos megegyez2ssel tovabbi ot evre meghosszabbitottak es igy tovabb, ot
eves idoszakonkint.
Minek hiteleiil a fentnevezett meghatalmazottak alairtak es pecsetjiikke
ellattak a jelen Egyezmenyt.
Kelt Belgradban, egyezerkilencszaznegyvenhet evi oktober ho 15. napjan, ketket peldanyban, magyar es szerb-horvat nyelven. Mindket szoveg hitelesnek tekintendo
MOLNAR ERIK, s. k.
MARIJAN STILINOVIĆ, s. k

REMARQUE: L'echange des instruments de ratification a ete effectue a
Budapest le 13 janvier 1948.
Pov. No. 41091,48. — Du Ministere đes Affaires Etrangćres, Beograd, le
15 janvier 1948.
(Cette Convention a ćte publiee dans le „Journal Officiel" No 107 du 17 decembre 1947)

