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ПОТПИСАН У БУДИИПЕШТИ б ДЕЦЕМБРА 1947 ГОДИНЕ
ИЗМЕЂУ

ФЕДЕРАТИ6НЕ НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
И
РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ

УГОВОР O ПРИЈАТЕЉСТВУ,
САРАДЊИ

И УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ

између Федерашивне Народне Републике Југославије
u Републике Мађарске

Убеђени да присне пријатељске везе и тесна сарадња одговарају
стварним интересима народа Федеративне Народме Републике Југославије и
мађарског народа, који у томе виде гаранцију своје слободе и независности,
свог свестраног развитка и процвата, као и обезбеђења и учврш^ења мира
у овом делу Европе;
имајући у виду животни мнтерес обеју земаља за узајамну одбрану и
полазећи од искуства последњег светског рата, када je Немачка напала низ
европских народа и угрозила њихову слободу, политичку независност и територијални интегритет, тврдо решени да се заједнички боре против сваке
агресијеуперене против њихових народа и да се заједничким снагама супротставе
како свим покушајима обнављања немачког империјализма, тако и његовим
могућим, у којој било форми, савезницима, или свим другим нападачима;
желећи да учврсте своје постојеће пријатељске везе и да свечано
потврде своју непоколебљиву вол>у да убудуће заједио браме своју слободу,
независност и интегритет и да уређују своје међусобне односе у духу пријатељства и сарадње и у корист учвршћења мира и међународне сарадн>е;
Президијум Народне скупштиие Федеративие Народне Републике Југославије и Претседник Републике Мађарске решили су да закључе Уговор o
пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи, те су за ту сврху именовали
своје опуномоћенике, и то:
Президијум Народне Скупштине Федеративне Народме Републике Југославије Мари]ала Јосипа Броза Тита, Претседника Владе Федеративне Народне Републике Југославије, a
Претседник Републике Мађарске Господииа Лајоша Дињеша, Претседника Владе Републике Мађарске,

који су се, пошто су изменили своја

пуномоћја, нађена у исправном стању, сагласили у следећем:
Члан I
Високе Стране Уговорнице споразумеле су се да ће се у иитересу
обеју земаља и њихових марода удружити у политици трајног пријатељства,
које ће учвршћивати уском међусобиом сарадњом.
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barAtsAgi, egyuttmukodesi es kolcsonos
segelynyujtAsi szerzodes
a Magyar Koztarsasag
es a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag kozott.

A Magyar Koztarsasag Elnoke egyreszrdl es
a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag Nemzetgyiilesenek
Elnoksege masreszrol
abban a meggyozodesben, hogy az oszinte barati kapcsolat es a szoros
egyiittmukodes a Magyar Koztarsasag nepe es a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag nepei tenyleges erdekenek felel meg, mert e nepek ebben szabadsaguk
es fiiggetlensegiik szilard zalogat, fejlodesiik es felviragzasuk utjat latjak, valamint
egyiittmukodesiiket Europa e resze bekejenek biztositekaul es megerdsitojeiil
tekintik,
a masodik vilaghaboru tapasztalataibol kiindulva, amikor Nemetorszag
az europai allamok egesz sorat tamadta meg es szabadsagukat, politikai fiiggetlensegiiket, teriileti epsegiiket veszelyeztette,
szem elott tartva rnindket orszagnak a kolcsonos biztonsaghoz fiizodo
eleterdekeit,
szilardan eltokelve, hogy minden, a nepeik ellen iranyulo tamadas ellen
egyiitt kiizdenek es egyiittes erovel szembeszallnak akar a nemet imperializmus
ujjaeledesi kisarletevel, akar az elobbi barmilyen formaban jelentkezo szovetsegesevel, akar barmely mas tamado allammal,
attol az ohajtol athatva, hogy fennallo barati kapcsolataikat megszilarditsak
es iinnepelyesen kinyilvanitsak azt a megingathatatlan akaratukat, hogy a jovoben
cgyiittesen kivanjak vedeni szabadsagukat, fiiggetlensegiiket es teriileti epsegiiket,
tovabba, hogy a beke megszilarditasa es a nemzetkozi egyiittmukodes erdekeben
kolcsonos kapcsolataikat a baratsag es egyiittmukodes szellemeben rendezzek,
elhataroztak, hogy e celbol baratsagi, egyiittmiikodesi es kolcsonos segely
nyujtasi szerzodest kotnek es meghatalmazottaikul kijeloltek:
a Magyar Koztarsasag Elnoke:
Dinnyes Lajos urat, a Magyar K6ztarsasag miniszterelnoket,
a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag Nemzetgyiilesenek Elnoksege:
Josip Broz-Tito marsallt, a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag miniszterelnoket,
akik, јб es kello alakban talalt meghatalmazasaik kicserelese utan, a kovetkezokben allapodtak meg:
1. szakasz.
A Magas Szerzodo Felek megegyeznek abban, hogy a ket orszag kozotti
szoros egyiittmukodes megszilarditasa celjabćl eroiket orszagaik es nepeik erdekeben a kiprćbalt es tartđs bardtsag politikajanak jegyeben egyesiteni fogjak.
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Члан II
Високе Стране Уговорнице саветоваће се no свим важним међународним питањима која се тичу интереса обеју земаља или мира и међународне
сарадње и поступаће споразумно у духу Повеље Уједињених нација, те ће у
споразуму спроводити све потребне мере да би осигурале своју безбедност,
независност и интегритет.
Члан III
У случају ако би Немачка или нека трећа држава напала једну од
Високих Страна Уговорница са циљем да угрози њену независност, да je
пороби ИЛ:1 да одузме њене територије, друга Висока Страна Уговорница
пружиће joj без одлагања војничку и сваку другу помоћ свим расположивим
сретствима.
Члан IV
Високе Стране Уговорнице обавезуЈу се да неће склапати никакав
савез нити да ће узети учешћа у било каквој акцији упереној против друге
Високе Стране Уговорнице.
Члан V
Високе Стране Уговорнице учвршћиваће заједнички свака у кругу
своЈе делатности економске, културне и друге везе између обеју земаља на
основу уговора и споразума закључених у том циљу.
Члан VI
Овај Уговор ничим не вређа обавезе које су на себе узеле Федеративна
Народна Република Југославија и Република Мађарска према трећим државама.
Високе Стране Уговорнице извршиваће овај Угсвор у духу Повеље Организације Уједињених нација и подржаваће сваку иницијативу која иде за тим
да се уклоне жаришта агресије и да се осигура мир и безбедност у свету
Члан VII
Овај Уговор ступа на снагу изменом ратификациомих инструмената
која ће се обавити у Београду и остаје у важности двадесет година од
дана потписа. Ако ниједна од Високих Страна Уговорница на крају овог
двадесетогодишњег периода не би изјавила жељу, на годину дана пре истека
рока, да откаже овај Уговор, он ће остати na снази за идућих пет година,
и тако сваког пута дотле док једна од Високих Страна Уговорница на годину
дана upe истека текућег иетогодишњег периода писмено не саопшти своју
намеру да прекине његово важење.
У ПОТВРДУ ЧЕГА, опуномоћемици су потписали овај Уговор и ставили на њега своје печате
Рађено у Будимпешти 8 децембра хиљаду девет стотина четрдесет
седме године, у no два примерка. на српско-хрватском и мађарском језику,
с тим да оба текста имају подједнаку важност.
J. Б. ТИТО, с. р.
Л. ДИЊЕШ, с. р.

НАПОМЕНА: Размена ратификационих инструмената извршена je у
Београду на дан 20 јануара 1948 године.
Пов. Бр.42003/48. Из Министарства иностраних послова, Београд, 25 јануар 1948.
(Овај Уговор објављен je у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 4 од 14 јануара 1948)
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2. szakasz.
A Magas Szerzodo Felek tanacskozni fognak mindazokban a fontos nemzetkozi kerdesekben, amelyek a ket orszag, vagy a beke es a nemzetkdzi egyiittmukodes erdekeit erintik es az Egyesiilt Nemzetek Szervezetenek Alapokmanya
szellemeben egyetertesben fognak eljarni es biztonsaguk, fiiggetlensegiik es teriileti epsegiik fenntartasa erdekeben minden sziikseges intezkedest egyetertoen
foganatositanak.
3. szakasz.
Abban az esetben, ha Nemetorszag, vagy barmely mas allam megtamadna
a Magas Szerzodo Felek egyiket, hogy veszelyeztesse fiiggetlenseget, vagy leigazza,
vagy teriiletet megcsonkitsa, ugy a rnasik Magas Szerzodo Fel a megtamadott
Magas Szerzodo Felnek minden rendelkezesre alio eszkdzzel kesedelem nelkiil
katonai es minden egyeb segitseget fog nyujtani.
4. szakasz.
A Magas Szerzddo Felek kotelezik magukat, hogy nem kotnek olyan
szovetseget es nem vesznek reszt semmifele olyan akcioban, amely a masik Magas
Szerzodo Fel ellen iranyul.
5. szakasz.
A Magas Szerzodo Felek orszagaik kozotti gazdasagi, kulturalis es minden
egyeb kapcsolataikat — az e celbol kotdtt szerzodesek es egyezmenyek alapjan
— egyuttesen fogjak sajat tevekenysegi koriikben megszilarditani.
6. szakasz.
Ez a szerzodes semmi vonatkozasban nem erinti azokat a kotelezettsegeket, amelyeket a Magyar Koztarsasag es a Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag
valamely harmadik allammal szemben mar magukra vallaltak. A Magas Szerzodo
Felek ezt a szerzodest az Egyesiilt Nemzetek Szervezetenek Alapokmanya szellemeben fogjak teljesiteni es tamogatnak minden kezdemenyezest, amely arra
iranyul, hogy a tamadas tuzfeszkei eltavolittassanak es a beke es biztonsđg biztosittassek a vilagon.
7. szakasz.
Ez a szerzodes a megerosito okiratoknak Belgradban eszkozlendo kicserelesevel lep eletbe es eletbelepesetol szamitott 20 evig marad hat^lyban. Ha a
Magas Szerzodo Felek egyike a szerzodes lejarta elott egy evvel nem nyilvdnitana
ki azt az ohajat, hogy a szerzodest felmondja, ugy az tovabbi ot evig hatalyban
marad es ezentul is mindazon ideig, amig a Magas Szerzodo Felek egyike az 5t
evi idoszak letelte elott egy evvel irasban fel nem mondja.
Ennek hiteleiil a meghatalmazottak a szerzodest alairtak es pecsetjiikkel
ellattak.
Kelt Budapesten, 1947. evi december ho 8. napjan ket-ket peidanyban
magyar es szerb-horvat nyelven azzal, hogy mindket szoveg hiteles.
J. B, TITO, s„ k.
DINNYfcS L„ s. k.
\

REMARQUE: L'echange des instruments de ratification a ete effectue a
Beograd le 20 janvier 1948.
Pov. No. 42003/48. — Du MJnistčre des Affaires Etrangćres, Beograd, le
25 Janvier 1948.
(Ce Traitć a ćtć public dans le „Journal Officiel" No 4 du 14 janvier 1948)
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