
SZERZÕDÉS 

a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, 

az együttmûködésrõl és a jószomszédságról 

 

A Magyar Köztársaság és Románia 

- meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a kölcsönös tisztelet és az 
együttmûködés megfelel Magyarország és Románia alapvetõ érdekeinek, 

- megerõsítve az emberi jogok, az alapvetõ szabadságjogok, a demokrácia, a humanizmus és a 
jogállamiság iránti elkötelezettségüket és kifejezve azon meggyõzõdésüket, hogy azok 
érvényesítése és tartalmi gazdagítása a szabadság, az igazságosság és a béke alapját képezi, 

- áthatva attól a közös törekvéstõl, hogy Európa valamennyi állam és nép javára a béke, a biztonság 
és az együttmûködés egységes kontinensévé váljon, és eltökélten arra, hogy olyan kapcsolatok 
fejlesztéséért tevékenykedjenek, melyek lehetõvé teszik e célok megvalósítását, 

- elismerve, hogy a nemzeti kisebbségek azon állam társadalmának integráns részét képezik, ahol 
élnek, továbbá tekintetbe véve, hogy védelmük az emberi jogok nemzetközi védelmének részét 
képezi és mint ilyen, a nemzetközi együttmûködés tárgya, valamint hogy az ezen a területen való 
együttmûködésük normalizálása fontos hozzájárulást jelent a stabilitáshoz és megértéshez 
Európában, valamint a demokrácia országaikban való erõsítéséhez és az európai és euro-atlanti 
struktúrákba való integrálódásukhoz, 

- megerõsítve elkötelezettségüket, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki 
Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában, valamint az Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Szervezet egyéb dokumentumaiban foglalt célok és elvek megvalósításáért 
tevékenykednek, 

- meggyõzõdve arról, hogy az Európában és a két országban bekövetkezett visszafordíthatatlan 
változások új távlatokat nyitnak kétoldalú kapcsolataikban, 

a következõkben állapodtak meg: 

1. Cikk 

(1) A Magyar Köztársaság és Románia (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) kapcsolataikat a 
bizalomra, az együttmûködésre és a kölcsönös tiszteletre alapozzák. 

(2) A Szerzõdõ Felek kölcsönös kapcsolataikban ugyanúgy, mint más államokkal fennálló 
kapcsolataikban, tiszteletben tartják az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki 
Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában és az Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Szervezet más dokumentumaiban foglalt elveket, illetõleg a nemzetközi jog egyéb 
általánosan elfogadott elveit és normáit. 

2. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek azon munkálkodnak, hogy Európa egésze békés, az államok demokratikus és 
a jog felsõbbségén alapuló közösségévé váljon, és hozzájárulnak e térség biztonságának 
megõrzéséhez és megszilárdításához, az együttmûködésen alapuló béke és biztonság 



garantálásához, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet keretében vállalt 
kötelezettségeknek megfelelõen. 

(2) A Szerzõdõ Felek az európai béke és biztonság megszilárdítása érdekében támogatják az 
európai fegyveres erõk és fegyverzetek korlátozását és csökkentését célzó folyamatok továbbvitelét 
a védelmi szükségleteknek megfelelõ szintig. Támogatják továbbá új bizalomerõsítõ és 
biztonságnövelõ intézkedések kidolgozását és arra törekednek, hogy kétoldalú kapcsolataik 
keretében is hasonló jellegû lépéseket tegyenek. 

3. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek megerõsítik, hogy kölcsönös kapcsolatukban tartózkodnak a másik Szerzõdõ 
Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erõszakkal való fenyegetéstõl 
vagy annak alkalmazásától, valamint bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival és a Helsinki 
Záróokmány elveivel összeegyeztethetetlen cselekedetektõl. Úgyszintén tartózkodnak az ilyen 
akciók támogatásától és harmadik fél számára sem teszik lehetõvé, hogy területüket a másik 
Szerzõdõ Fél elleni hasonló cselekmények elkövetésére felhasználja. 

(2) A Szerzõdõ Felek a közöttük felmerülõ vitás kérdéseket kizárólag békés eszközökkel oldják 
meg. 

4. Cikk 

A Szerzõdõ Felek, a nemzetközi jog elveivel és normáival, valamint a Helsinki Záróokmány 
alapelveivel összhangban megerõsítik, hogy tiszteletben tartják közös határuk sérthetetlenségét és a 
másik Fél területi integritását. Úgyszintén megerõsítik, hogy egymással szemben területi 
követelésük nincsen és ilyet a jövõben sem támasztanak. 

5. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek e Szerzõdés céljainak megvalósítása érdekében a kölcsönös érdeklõdésre 
számot tartó minden területen megteremtik az együttmûködés megfelelõ kereteit. 

(2) A Szerzõdõ Felek e Szerzõdés végrehajtásában kiemelt helyet biztosítanak a törvényhozó és 
végrehajtó szervek együttmûködésének és kapcsolatai bõvítésének. 

(3) Különbözõ szinteken rendszeres eszmecseréket folytatnak annak érdekében, hogy biztosítsák 
kétoldalú kapcsolataik további fejlesztését és elmélyítését, valamint a nemzetközi kérdésekre 
vonatkozó nézeteik kölcsönös megismerését. Ennek során évente legalább egyszer sor kerül a 
miniszterelnökök találkozójára, és a külügyminiszterek is évente legalább egy alkalommal 
áttekintik e Szerzõdés végrehajtását. 

(4) A különbözõ egyéb minisztériumok és központi szervek vezetõinek rendszeres találkozójáról a 
közöttük kötendõ megállapodások rendelkeznek. 

6. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek támogatják az európai együttmûködési mechanizmusok továbbfejlesztését és 
következetes alkalmazását annak érdekében, hogy a térség békéjének és biztonságának 
megõrzéséhez és megszilárdításához ezzel is aktívan hozzájáruljanak. 

(2) Ha a Szerzõdõ Felek egyikének véleménye szerint olyan helyzet állna elõ, amely 
veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot, avagy saját legfontosabb biztonsági érdekeit, 
úgy ez a Szerzõdõ Fél javasolhatja a másik Szerzõdõ Félnek, hogy közösen vizsgálják meg a 
feszültség enyhítése vagy a kialakult helyzet felszámolása érdekében teendõ lépéseket, figyelembe 



véve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt, valamint az európai együttmûködés keretében 
rendelkezésre álló elveket és mechanizmusokat. 

(3) A Szerzõdõ Felek különbözõ szinteken rendszeres konzultációkat folytatnak a biztonság és a 
védelem kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kérdéseirõl. Bármelyikük kérésére tájékoztatják 
egymást a biztonságra és leszerelésre vonatkozó azon nemzetközi kötelezettségeik teljesítésérõl, 
amelyek olyan dokumentumokon alapulnak, melyeknek mindkét Fél részese. 

(4) A két Szerzõdõ Fél katonai intézményei közötti együttmûködés külön megállapodás alapján 
valósul meg. 

7. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek bõvítik kapcsolataikat és együttmûködésüket a nemzetközi szervezetekben, 
beleértve a regionális és szubregionális szervezeteket. Kölcsönösen támogatják egymás integrációs 
erõfeszítéseit az Európai Unióba, a NATO-ba és a Nyugat-Európai Unióba. 

(2) A Szerzõdõ Felek, más érdekelt európai országokkal egyetértésben, együttmûködnek regionális 
és szubregionális projektek és egyéb együttmûködési formák megvalósításában, hogy elõsegítsék a 
gazdasági, ipari, mezõgazdasági, ökológiai, szállítási, hírközlési és egyéb közös érdeklõdésre 
számot tartó területeken az azokban részt vevõ országok fejlõdésének gyorsítását. Bátorítják a 
közvetlenül érdekeltek részvételét ezen együttmûködési formák és projektek megvalósításában, 
összhangban a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaival. 

8. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek a nemzetközi kereskedelmi gyakorlat és normák alapján fejlesztik gazdasági 
együttmûködésüket és kölcsönösen elõnyös kereskedelmüket a gazdasági élet minden területén. 

(2) E célból belsõ jogszabályaikkal és egyéb nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban ösztönzik 
a két állam gazdasági alanyai közötti közvetlen kapcsolatokat és együttmûködést, valamint azon 
munkálkodnak, hogy elõnyös feltételeket biztosítsanak mindkét Szerzõdõ Fél természetes és jogi 
személyei számára, hogy a másik Szerzõdõ Fél területén vállalkozói, kereskedelmi és más 
gazdasági tevékenységet fejthessenek ki. 

(3) A Szerzõdõ Felek ugyancsak bátorítják és elõsegítik a kölcsönös tõkebefektetéseket, és 
szavatolják azok védelmét. 

(4) A Szerzõdõ Felek kiemelt figyelmet fordítanak az országos és egymáshoz kapcsolódó 
infrastruktúráik, beleértve az energiarendszereik, közlekedési és távközlési hálózataik összehangolt, 
a nemzetközi szabványoknak megfelelõ fejlesztésében való együttmûködésre. 

9. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek támogatják a kölcsönösen elõnyös és hatékony együttmûködést az alap- és 
alkalmazott kutatások területén, különös tekintettel a modern technikára és technológiára. 

(2) A Szerzõdõ Felek bátorítják a két ország tudósainak és kutatóinak közvetlen kapcsolatait és 
közös kezdeményezéseit, a tudományos kutatóintézetek, valamint az ezen a területen mûködõ 
könyvtárak és más intézmények együttmûködését. 

10. Cikk 



(1) A Szerzõdõ Felek kétoldalú, szubregionális vagy regionális szinten együttmûködnek a 
területüket érintõ szennyezés megelõzése, csökkentése és kiküszöbölése, valamint ökológiai 
biztonságuk feltételeinek javítása érdekében. 

(2) Környezeti katasztrófa vagy ilyen következményekkel fenyegetõ baleset vagy annak veszélye 
esetén a kialakult helyzetrõl és a foganatosított rendkívüli intézkedésekrõl a Szerzõdõ Felek 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. 

11. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek kiterjesztik együttmûködésüket egymás között és más Duna menti 
államokkal, szem elõtt tartva a dunai hajózás fejlesztését, a parti államok együttmûködését minden 
közös érdeklõdésre számot tartó területen, továbbá a Duna szennyezõdésének megakadályozását, 
csökkentését és ellenõrzését. 

(2) A Szerzõdõ Felek együttmûködnek továbbá a határvizekkel kapcsolatos, a két ország közös 
érdeklõdésére számot tartó kérdésekben, azon két- és többoldalú szerzõdések alapján, amelyeknek a 
Szerzõdõ Felek részesei vagy részesei lesznek. 

12. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek fejlesztik együttmûködésüket a kultúra, a tudomány és az oktatás területén. 

(2) A Szerzõdõ Felek támogatják a kulturális cserék fejlesztését a két ország intézményei, 
alkotószövetségei, nem kormányzati szervezetei és társulásai, továbbá természetes személyei 
között, és e célból kormányközi és tárcaközi megállapodásokat és munkaterveket kötnek. 

(3) A Szerzõdõ Felek fejlesztik és támogatják az együttmûködést közvetlen megállapodások alapján 
is a két ország egyetemei, más oktatási intézményei és tudományos kutatóintézetei és -központjai 
között, valamint tanulók, diákok, oktatók és tudományos kutatók cseréjét. Nagy fontosságot 
tulajdonítanak a szakemberek oktatása és továbbképzése terén való együttmûködésnek, és 
kijelentik, hogy készek annak bõvítésére és elmélyítésére. 

(4) A Szerzõdõ Felek bátorítják a közvetlen együttmûködést és cserét a levéltárak, könyvtárak és 
múzeumok között, valamint biztosítják a másik ország kutatói és más személyei részére az ezekben 
az intézményekben található forrásanyagok hozzáférhetõségét, az adott országban érvényes belsõ 
rendelkezésekkel összhangban. 

(5) A Szerzõdõ Felek megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a két ország illetékes hatóságai 
megvizsgálják a diplomák elismerésének kérdését megfelelõ megállapodás megkötése céljából e 
területen. 

(6) Mindkét Szerzõdõ Fél bátorítja a másik ország nyelvének oktatását az egyetemeken, iskolákban 
és más intézményekben, s e célból támogatást nyújtanak a tanárok képzéséhez és az oktatás 
megszervezéséhez. 

(7) A Szerzõdõ Felek támogatják kulturális központjaik tevékenységét és teljes mértékben 
kihasználják azokat a lehetõségeket, amelyeket ezen központok nyújtanak a kölcsönös kulturális 
cserék fejlesztésére, összhangban a vonatkozó kétoldalú megállapodással. 

(8) Az ebben a cikkben megállapított célok megvalósítása, valamint a kétoldalú együttmûködés 
intézményes kereteinek fejlesztése érdekében a Szerzõdõ Felek azon munkálkodnak, hogy a 
kultúra, az oktatás és a tudomány területére vonatkozó együttmûködésrõl új egyezményt, valamint 
megfelelõ más megállapodásokat kössenek. 



13. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek együttmûködnek kulturális örökségük megõrzése és a két nép számára történõ 
kölcsönös megismertetése érdekében. 

(2) A Szerzõdõ Felek azon munkálkodnak, hogy védelmezzék a területükön található azon 
történelmi és kulturális emlékmûveket, emlékhelyeket, írásos és tárgyi emlékeket, amelyek a másik 
Szerzõdõ Fél történelmét és kultúráját idézik fel, és támogatják ezek megõrzését, valamint belsõ 
jogszabályaikkal összhangban megkönnyítik ezek hozzáférhetõségét. 

14. Cikk 

A Szerzõdõ Felek elõsegítik az országaik eltérõ etnikai, vallási, kulturális és nyelvi eredetû 
állampolgárai közötti tolerancia és megértés légkörét. Elítélik az idegengyûlölet, a faji, etnikai és 
vallási alapú gyûlölet, diszkrimináció és elõítéletek mindenfajta megnyilvánulását, és hatékony 
intézkedéseket tesznek ezek bármiféle megnyilvánulásának megelõzésére. 

15. Cikk 

(1) a) A Szerzõdõ Felek vállalják, hogy a területükön élõ nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása során az Európa Tanácsnak a nemzeti 
kisebbségek védelmérõl szóló keretegyezményét alkalmazzák, hacsak belsõ jogrendjük nem 
tartalmaz a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek vonatkozásában kedvezõbb rendelkezéseket. 

b) A fenti bekezdésben foglaltakat nem érintve, a Szerzõdõ Felek, a magyarországi román 
kisebbség, valamint a romániai magyar kisebbség etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának 
védelme és fejlesztése céljából jogi kötelezettségként alkalmazzák az ezen személyek jogait 
meghatározó elõírásokat úgy, ahogy azokat az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai 
Biztonsági és Együttmûködési Szervezet és az Európa Tanács vonatkozó, a jelen Szerzõdés 
mellékletében felsorolt dokumentumai tartalmazzák. 

(2) A Szerzõdõ Felek ennek megfelelõen megerõsítik, hogy az elõzõ bekezdésben említett 
személyeknek egyénileg vagy csoportjuk más tagjaival együtt gyakorolva, joguk van etnikai, 
kulturális, nyelvi és vallási identitásuk szabad kifejezésére, megõrzésére, fejlesztésére. Ennek 
megfelelõen joguk van saját oktatási, kulturális, vallási intézmények, szervezetek, egyesületek 
létrehozásához és fenntartásához, amelyek önkéntes pénzügyi és egyéb hozzájárulásért, valamint 
köztámogatásért folyamodhatnak a belsõ jogszabályokkal összhangban. 

(3) A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a romániai magyar és a magyarországi román 
kisebbséghez tartozó személyek azon jogát, hogy anyanyelvüket szabadon használhassák a 
magánéletben és a nyilvánosság elõtt, szóban és írásban egyaránt. Megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy ezek a személyek anyanyelvüket megtanulhassák és megfelelõ lehetõségük 
legyen ezen a nyelven képzésben részesülni az állami oktatás keretei között minden szinten és 
formában, szükségleteiknek megfelelõen. A Szerzõdõ Felek biztosítani fogják azokat a feltételeket, 
amelyek lehetõvé teszik az anyanyelv használatát is a helyi közigazgatási és bírói hatóságokkal való 
kapcsolataikban, összhangban a belsõ jogszabályokkal és a két Fél által aláírt nemzetközi 
kötelezettségekkel. E személyeknek joguk van arra, hogy vezeték- és keresztnevüket 
anyanyelvükön használhassák, és ezt hivatalosan el fogják ismerni. Azon területeken, ahol jelentõs 
számban élnek az illetõ kisebbségekhez tartozó személyek, mindkét Fél lehetõvé teszi, hogy a 
kisebbségek nyelvén is kifüggesztésre kerüljenek a hagyományos helyi elnevezések, utcanevek és 
más, a nyilvánosságnak szánt földrajzi feliratok. 

(4) A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát arra, 
hogy anyanyelvükön hozzájussanak az információkhoz és az elektronikus nyomtatott 



információhordozókhoz, valamint szabadon cseréljenek és terjesszenek információkat. A Szerzõdõ 
Felek jogrendszereik keretei között lehetõvé teszik számukra, hogy saját médiumokat hozzanak 
létre és mûködtessenek. 

(5) A Szerzõdõ Felek biztosítani fogják a kisebbségekhez tartozó személyek számára a jogot, hogy 
egyénileg vagy pártjaik vagy szervezeteik révén ténylegesen részt vegyenek a politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális életben, és a központi és helyi közhatalmi és közigazgatási szervekbe 
beválasztott képviselõik révén az országos vagy helyi érdekû kérdések megoldásában. Mindkét 
Szerzõdõ Fél, az ezen személyek nemzeti önazonossága védelmével és érvényesítésével kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó döntéshozatalban, kikéri e személyek szervezeteinek, politikai pártjainak 
vagy szövetségeinek véleményét a törvényben elõírt demokratikus döntéshozatali eljárásnak 
megfelelõen. 

(6) A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek kulturális és történelmi örökségét, 
és támogatják erõfeszítéseiket a kisebbségi kultúrát és történelmet õrzõ mûemlékek, emlékhelyek 
megõrzésére, valamint megfelelõ intézkedéseket tesznek, hogy a vegyes lakosságú vidékeken az 
állampolgárok megismerkedhessenek a magyar, illetve a román kulturális értékekkel. 

(7) A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek 
joguk van szabad kapcsolatot tartani egymással és a határokon túl más államok polgáraival, továbbá 
részt venni nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezetek tevékenységében. 

(8) A Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy az ezen cikkben említett jogok alkalmazása során 
bármely, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személynek, csakúgy, mint az illetõ állam bármely más 
állampolgárának, tiszteletben kell tartania a nemzeti törvényeket és mások jogait. Ezen személyek 
ugyanazokkal az állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint azon ország többi 
állampolgára, amelyben élnek. 

(9) A Szerzõdõ Felek, az általános integrációs politikájuk megvalósítását célzó intézkedéseket nem 
érintve, tartózkodni fognak a kisebbséghez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó 
politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel 
szemben, ami az ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá az olyan intézkedésektõl, 
amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott régiók lakosságának arányait 
megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák e személyeknek az ezen cikk (1) bekezdésében 
felsorolt nemzetközi standardokból és normákból következõ jogait és szabadságjogait. 

(10) A Szerzõdõ Felek elõsegítik egymás számára, hogy figyelemmel kísérjék az ebben a cikkben 
foglaltak megvalósulását. E célból a jelen Szerzõdés 5. Cikkében említett rendszeres konzultációk 
keretében megvizsgálják a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kétoldalú együttmûködésük 
kérdéseit is, amelyek e Szerzõdés alkalmazásából adódnak, és létrehoznak egy kormányközi 
szakértõi bizottságot. Együttmûködnek az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet és az 
Európa Tanács azon mechanizmusainak megfelelõ mûködtetésében, amelyek a nemzeti kisebbségek 
védelmével kapcsolatos, ezen szervezetek dokumentumaiban található, általuk vállalt 
kötelezettségek teljesítését ellenõrzik. 

(11) A Szerzõdõ Felek együttmûködnek a nemzeti kisebbségek védelme nemzetközi jogi kereteinek 
továbbfejlesztésében. Egyetértenek abban, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
jogainak továbbfejlesztésével kapcsolatos azon nemzetközi dokumentumok rendelkezéseit, 
amelyekre nézve a jövõben kötelezettséget vállalnak, e Szerzõdés részeként fogják alkalmazni. 

(12) Az ebben a cikkben foglalt kötelezettségvállalások egyike sem értelmezhetõ oly módon, hogy 
feljogosítana az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel, egyéb nemzetközi jogi 
kötelezettségekkel, vagy a Helsinki Záróokmány és az Európai Bizottsági és Együttmûködési 



Értekezlet Párizsi Chartájának rendelkezéseivel ellentétes bárminemû tevékenység folytatására vagy 
cselekedet végrehajtására, az államok területi integritása elvét is beleértve. 

16. Cikk 

A Szerzõdõ Felek fejlesztik az együttmûködést a tömegtájékoztatás területén. Megkönnyítik az 
országaik társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és tudományos életére vonatkozó információk 
szabad áramlását, és támogatnak minden olyan erõfeszítést, amely egymás kölcsönös, tárgyilagos 
megismerésére és megértésére, az elõítéletek meghaladására irányul. 

17. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek fejlesztik és támogatják az együttmûködést az egészségvédelem és az 
orvostudományi kutatások területén. 

(2) A Szerzõdõ Felek szorgalmazzák továbbá az együttmûködést a társadalombiztosítás és a 
szociális védelem területén az egyik Szerzõdõ Félnek a másik Szerzõdõ Fél területén tartózkodó 
állampolgárai érdekében, és megvizsgálják e célból megállapodások kötésének lehetõségét. 

18. Cikk 

A Szerzõdõ Felek támogatják a közvetlen kapcsolatok bõvítését a politikai szervezetek, 
szakszervezetek, egyházak és vallási közösségek, alapítványok, a nõi, ifjúsági, sport- és más jellegû 
szervezetek között. 

19. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek támogatják és elõsegítik az állampolgáraik közötti közvetlen kapcsolatokat. 

(2) A Szerzõdõ Felek bõvítik konzuli kapcsolataikat és egyszerûsítik a határátkelést és a 
vámvizsgálatot, beleértve új határátkelõhelyek megnyitását és meglévõk bõvítését a lehetõségek 
függvényében, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a személyi és az áruforgalmat. E célból 
megfelelõ megállapodásokat kötnek. 

20. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek az érvényben lévõ szerzõdésekkel összhangban kölcsönös jogsegélyben 
részesítik egymást a polgári jogi, családi jogi és büntetõjogi ügyekben, és külön megállapodás 
alapján fejlesztik a rendõri szerveik közötti együttmûködést. 

(2) A Szerzõdõ Felek együttmûködnek a szervezett bûnözés megelõzésében és leküzdésében, 
különös tekintettel a terrorizmusra, a kábítószerek illegális forgalmára, a légi kalózkodásra, a 
csempészetre, valamint a kulturális, történelmi, muzeális javak, értékek illegális forgalmára. 
Kifejezik továbbá készségüket arra, hogy ezeken a területeken nemzetközi keretekben is 
együttmûködjenek. 

21. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek közvetlen konzultációk és tárgyalások útján oldják meg az ennek a 
Szerzõdésnek az értelmezésébõl vagy alkalmazásából következõ minden vitájukat. Azt követõen, 
hogy mindkét Szerzõdõ Fél részesévé válik egy, a viták békés rendezésére vonatkozó nemzetközi 
többoldalú szerzõdésnek, az ebben a cikkben említett azon viták, amelyek ésszerû idõn belül 
közvetlen konzultációk és tárgyalások útján nem oldhatók meg, a fent említett nemzetközi 
többoldalú szerzõdésben rögzített eljárásoknak megfelelõen kerülnek rendezésre azzal a feltétellel, 



hogy az ezen többoldalú szerzõdésben vállalt kötelezettségek az ilyen jellegû vitákra is 
vonatkozzanak. 

(2) A Szerzõdõ Felek arra törekszenek, hogy amikor csak szükséges, kétoldalú szerzõdéseikbe 
olyan elõírásokat iktassanak be, amelyek alapján az ezen szerzõdések értelmezésével vagy 
alkalmazásával kapcsolatos vitákat a rendelkezésre álló vitarendezési mechanizmusoknak vetik alá. 

22. Cikk 

Ez a Szerzõdés nem irányul harmadik államok ellen, és nem érinti a Szerzõdõ Felek 
valamelyikének más államokkal kötött két- és sokoldalú szerzõdéseibõl eredõ jogait és 
kötelezettségeit. 

23. Cikk 

Ezt a Szerzõdést tíz évre kötik. Érvényessége ezt követõen automatikusan meghosszabbodik újabb 
ötéves idõszakokra, amennyiben a Szerzõdõ Felek egyike sem értesíti írásban a másik Szerzõdõ 
Felet legalább egy évvel a Szerzõdés mindenkori érvényességének lejárta elõtt felmondási 
szándékáról. 

24. Cikk 

Ezt a Szerzõdést mindkét Szerzõdõ Fél alkotmányos elõírásaival összhangban meg kell erõsíteni, és 
az a megerõsítõ okiratok kicserélésének napján lép hatályba. A Szerzõdõ Felek megállapítják, hogy 
a Bukarestben, 1972. február 24-én aláírt "Barátsági, Együttmûködési és Kölcsönös 
Segítségnyújtási Szerzõdés a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között" 
hatályát vesztette. 

25. Cikk 

Ez a Szerzõdés az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságán az Alapokmány 102. Cikkének 
megfelelõen nyilvántartásba vétetik. 

Készült Temesvárott, az 1996. év szeptember havának 16. napján, két eredeti példányban, 
mindegyik magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. 

 

 
Official translation 
TREATY 
between the Republic of Hungary and Romania on Understanding, 
Cooperation and Good Neighborhood 
  
The Republic of Hungary and Romania, 
- being convinced that good neighborhood, mutual respect and cooperation correspond to the 
fundamental interests of Hungary and Romania;  
- reaffirming that they are committed to the human rights and fundamental freedoms, democracy, 
humanism and the rule of law and expressing the conviction that their enforcement and substantial 
enrichment constitutes the basis of freedom, justice and peace;  
- being guided by their common effort aimed so that Europe becomes a unified continent of peace, 
security and cooperation for the benefit of all states and peoples, and determined to act in order to 
develop such relations which would enable the advancement of these goals;  



- recognizing that national minorities constitute an integral part of the society of the state where 
they live and taking furthermore into account that their protection forms part of the international 
protection of human rights and as such falls within the scope of international cooperation, and that 
normalization of their cooperation in this field constitutes an important contribution to stability and 
understanding in Europe, to the strengthening of democracy in their respective countries and to their 
integration into the European and Euro-Atlantic structures;  
- reaffirming their commitment to act in order to implement the purposes and principles contained 
in the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a New Europe and 
other documents of the Organization on Security and Cooperation in Europe;  
- being convinced that the irreversible changes which have occurred in Europe and in their 
respective countries open new perspectives in their bilateral relations;  
have agreed as follows: 
Article 1 
(1) The Republic of Hungary and Romania (hereinafter referred to as "the Contracting Parties") will 
base their relations on confidence, cooperation and mutual respect. 
(2) The Contracting Parties shall, both in their mutual relations and in relations with other states, 
respect the principles enshrined in the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the 
Paris Charter for a New Europe and other documents of the Organization on Security and 
Cooperation in Europe, as well as other accepted principles and norms of international law. 
Article 2 
(1) The Contracting Parties shall act in order that Europe as a whole becomes a peaceful and 
democratic community of states based on the rule of law and will contribute to the safeguarding and 
strengthening of security of this region, and to the guaranteeing of peace and security based on 
cooperation, in accordance with their obligations undertaken within the framework of the 
Organization on Security and Cooperation in Europe. 
(2) The Contracting Parties, in order to strengthen European peace and security, support the 
continuation of processes aimed at controlling and limiting European armed forces and armaments 
to the level necessary for defense. They will furthermore support the elaboration of new confidence-
building and confidence-strengthening measures and will strive at making similar steps in their 
bilateral relations. 
Article 3 
(1) The Contracting Parties confirm that they shall, in their mutual relations, refrain from the use, or 
the threat of use, of force against the territorial integrity or political independence of the other 
Contracting Party, as well as from any actions which are inconsistent with the purposes of the 
United Nations and the Helsinki Final Act. They shall also refrain from supporting such actions and 
they shall not allow a third party to use their territory for conducting similar actions against the 
other Contracting Party. 
(2) The Contracting Parties shall settle any dispute arising between them exclusively by peaceful 
means. 
Article 4 
The Contracting Parties confirm that, in accordance with the principles and norms of international 
law and the principles of the Helsinki Final Act, they shall respect the inviolability of their common 
border and the territorial integrity of the other Party. They further confirm that they have no 
territorial claims on each other and that they shall not raise any such claims in the future. 
Article 5 
(1) The Contracting Parties shall, with the view to implementing the purposes of this Treaty, 
establish an appropriate framework for cooperation in all fields of mutual interest. 
(2) When implementing this Treaty, the Contracting Parties will attach special attention to the 
enhancement of cooperation and the extension of relations between the legislative and executive 
bodies. 



(3) They will continue, at different levels, regular exchanges of views in order to ensure further 
development and deepening of their bilateral relations and to become mutually acquainted with 
each other's views on international issues. Within this framework, the Prime Ministers will meet at 
least once a year and the Ministers for Foreign Affairs shall also meet annually with the aim of 
reviewing the implementation of this Treaty. 
(4) Regular meetings of leaders of other different ministries and central agencies shall be provided 
for in the agreements to be concluded between them. 
Article 6 
(1) The Contracting Parties will, in order to contribute actively to preserving and strengthening of 
peace and security in the region, support the further development and consistent implementation of 
European cooperation mechanisms. 
(2) If, in the opinion of either of the Contracting Parties, a situation emerges that may present a 
threat to international peace and security or to its own security interests, this Contracting Party may 
propose to the other Contracting Party to consider jointly those steps to be taken in order to ease the 
tension or to eliminate the emerged situation, taking into account the principles and mechanisms 
enshrined in the Charter of the United Nations, as well as those available within the framework of 
the European cooperation. 
(3) The Contracting Parties shall conduct regular consultations at various levels on questions of 
mutual interest concerning security and defense. Upon the request of either Party they shall inform 
each other on the fulfillment of their international engagements concerning security and 
disarmament, stemming from such documents they have both subscribed to. 
(4) Cooperation between the military institutions of the Contracting Parties shall be realized on the 
basis of a separate agreement. 
Article 7 
(1) The Contracting Parties will broaden their relations and cooperation in international 
organizations, including regional and sub-regional organizations. They shall mutually support each 
other's efforts aimed at integration to the European Union, NATO and the Western European 
Union. 
(2) The Contracting Parties shall, together with other interested European countries, cooperate in 
the realization of regional and sub-regional projects and other forms of cooperation with the aim of 
promoting, in the field of economy, industry, agriculture, ecology, transport and communication as 
well as in other fields of mutual interest, the acceleration of development of the countries 
participating in those projects and other forms of cooperation. They shall encourage the 
participation of those directly interested in the realization of these forms of cooperation and 
projects, in accordance with the domestic legislation of the Contracting Parties. 
Article 8 
(1) The Contracting Parties shall, on the basis of international trade practice and norms, develop 
their economic cooperation and mutually advantageous trade in all fields of the economy. 
(2) For this purpose they shall, in accordance with their domestic legislation and other international 
obligations, incite direct contacts and cooperation between the participants in the economy of the 
two States and will endeavor to create favorable conditions for natural and legal persons of both 
Contracting Parties in order to enable them to exert the undertaking of entrepreneurial, commercial 
and other economic activity in the territory of the other Contracting Party. 
(3) The Contracting Parties shall also encourage and promote mutual capital investments and shall 
guarantee their safety. 
(4) The Contracting Parties shall pay particular attention to the cooperation in the coordinated, 
international standard-conform development of their national and interconnected infrastructures, 
including their energy systems, transport and telecommunication networks. 
Article 9 
(1) The Contracting Parties shall support mutually advantageous and efficient cooperation in the 
field of basic and applied research, with special emphasis on modern equipment and technology. 



(2) The Contracting Parties shall encourage direct contact between, and the shared initiatives of, 
scientists and researchers of the two countries, as well as cooperation between scientific research 
institutes and libraries and other institutions specializing in this field. 
Article 10 
(1) The Contracting Parties shall cooperate, at sub-regional or regional level, in preventing, 
reducing and eliminating the pollution affecting their territories, as well as in improving the 
conditions for their ecological security. 
(2) In the event of an ecological catastrophe or of an accident threatening with such consequences 
or of the risk thereof the Contracting Parties shall, without delay, inform each other concerning the 
situation which has emerged and on emergency measures they have taken. 
Article 11 
(1) The Contracting Parties will broaden their cooperation between each other and with other 
Danubian states, keeping in view the development of Danubian shipping, the cooperation of 
riparian states in all fields representing mutual interest, as well as the prevention, reduction and 
control of pollution of the Danube. 
(2) Furthermore, the Contracting Parties shall cooperate on the questions of mutual interest between 
the two countries related to the issues of transboundary watercourses, on the basis of those bilateral 
and multilateral treaties which the Contracting Parties are, or will be, a party to. 
Article 12 
(1) The Contracting Parties shall promote their cooperation in the fields of culture, science and 
education. 
(2) The Contracting Parties shall support the development of cultural exchanges between the 
institutions, creative associations, non-governmental organizations and associations, as well as the 
exchange of natural persons of the two countries and will conclude for this purpose inter-
governmental and inter-ministerial agreements and work programs. 
(3) The Contracting Parties shall develop and promote, also on the basis of direct arrangements, 
cooperation between universities, other educational institutions and the scientific research institutes 
and centers of the two countries, as well as the exchange of pupils, students, teachers, professors 
and scientific research fellows. They attach particular importance to cooperation in the field of 
vocational education and the post-graduate training of specialists and declare that they are ready to 
broaden and deepen this cooperation. 
(4) The Contracting Parties shall encourage direct cooperation and exchange between archives, 
libraries and museums, and shall grant, in accordance with the domestic regulation of the given 
country, access to the source material available in these institutions for researchers and other 
persons of the other country. 
(5) The Contracting Parties shall take the necessary measures in order to have the competent 
authorities of the two countries examine the issue of recognition of diplomas with a view to 
conclude an appropriate agreement in this field. 
(6) Both Contracting Parties encourage the teaching of the language of the other country in 
universities, schools and other institutions, and they shall, for this purpose, grant support for the 
training of teachers and the organization of education. 
(7) The Contracting Parties shall support the activity of their cultural centers and will make to a full 
extent use of those possibilities offered by these centers for developing mutual cultural exchanges, 
in accordance with the relevant bilateral agreement. 
(8) The Contracting Parties shall, in the interest of the realization of the aims established in this 
article and the development of an institutional framework of bilateral cooperation, act in order to 
conclude a new convention concerning cooperation in the field of culture, education and science, as 
well as other appropriate agreements. 
Article 13 
(1) The Contracting Parties shall cooperate in the preservation of their cultural heritage and in 
making the two peoples mutually acquainted with that heritage. 



(2) The Contracting Parties shall endeavor to protect historical and cultural monuments, memorial 
sites, written and material relics located in their respective territories related to the history and 
culture of the other Contracting Party and will support their preservation and will facilitate, in 
accordance with their domestic legislation, access to them 
Article 14 
The Contracting Parties shall promote the climate of tolerance and understanding among their 
citizens of different ethnic, religious, cultural and linguistic origin. They condemn xenophobia and 
all kind of manifestations based on racial, ethnic or religious hatred, discrimination and prejudice 
and will take effective measures in order to prevent any such manifestation. 
Article 15 
(1) 
a) In regulating the rights and duties of persons belonging to national minorities living on their 
territories, the Contracting Parties undertake to apply the Framework Convention of the Council of 
Europe for the protection of national minorities, if more favorable provisions concerning the rights 
of persons belonging to national minorities do not exist in their domestic legislation. 
b) Without prejudice to the contents of the preceding paragraph, the Contracting Parties shall, with 
the aim of protecting and developing the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of the 
Hungarian minority in Romania and the Romanian minority in Hungary, apply as legal obligations 
the provisions defining the rights of persons belonging to such minorities as contained in the 
documents of the United Nations, the Organization on Security and Cooperation in Europe and the 
Council of Europe, listed in the Annex of this Treaty. 
(2) The Contracting Parties shall reconfirm accordingly, that the persons referred to in the preceding 
paragraph shall have, individually or in community with other members of their group, the right to 
freely express, preserve, and develop their ethnic, cultural, linguistic and religious identity. 
Accordingly, they shall have the right to establish and maintain their own educational, cultural and 
religious institutions, organizations and associations which are entitled to seek voluntary financial 
and other contributions, as well as public support in accordance with the domestic legislation. 
(3) The Contracting Parties shall respect the right of persons belonging to the Hungarian minority in 
Romania and the Romanian minority in Hungary to use freely both orally and in writing their 
mother tongue in private and in public. They shall take the necessary measures to ensure that such 
persons can learn their mother tongue and have adequate opportunities for being educated and 
trained in this language at all levels and forms within the framework of the State education system, 
according to their needs. The Contracting Parties shall ensure the conditions allowing the use also 
of the mother tongue of these persons in their relations with local administrative and judicial 
authorities, in accordance with the domestic legislation and the international obligations the 
Contracting Parties have subscribed to. These persons shall have the right to use their surnames and 
first names in their mother tongue and to have them officially recognized. In areas where persons 
belonging to the minority concerned live in a substantial number, both Parties shall allow the 
display, also in the language of the minorities, the traditional local denominations, street names and 
other topographical indications intended for the public. 
(4) The Contracting Parties shall respect the right of persons belonging to national minorities to 
have access, in their mother tongue, to information and to the electronic and printed media, as well 
as to freely exchange and disseminate information. The Contracting Parties shall, within the 
framework of their domestic legislation, grant the possibility to establish and operate their own 
media. 
(5) The Contracting Parties shall ensure the right of persons belonging to the minorities to 
effectively participate, individually or through their parties or organizations, in the political, 
economic, social and cultural life and, through their representatives elected to central and local 
public authorities and administrations, in the settlement of issues representing national or local 
interests. Both Contracting Parties shall, in the process of decision-making concerning questions 
related to the protection and enforcement of the national identity of these persons, consult the 



organization, political parties or associations of these persons according to democratic decision-
making procedures as provided by the law. 
(6) The Contracting Parties shall respect the cultural and historical heritage of national minorities 
and shall support their efforts to preserve the architectural monuments and memorial sites related to 
minority culture and history, and will take appropriate measures to allow citizens living in regions 
of mixed population to become acquainted with Hungarian and Romanian cultural values. 
(7) The Contracting Parties shall respect the rights of persons belonging to national minorities to 
maintain free contacts among themselves and across frontiers with citizens of other States, as well 
as to participate in the activities of national and international non-governmental organizations. 
(8) The Contracting Parties agree that, in the exercise of the rights referred to in this article, persons 
belonging to national minorities, similarly to any other citizen of the state concerned, shall respect 
the national legislation and the rights of others. These persons shall enjoy the same rights and have 
the same duties of citizenship as other citizens of the State in which they live. 
(9) Without prejudice to measures taken in pursuance of their general integration policy, the 
Contracting Parties shall refrain from policies or practices aimed at the assimilation of persons 
belonging to national minorities against their will and shall protect these persons from any action 
aiming at such assimilation. They shall further refrain from measures which by altering the 
proportions of the population in areas inhabited by persons belonging to national minorities are 
aimed at restricting the rights and freedoms flowing from the international standards and norms 
listed in paragraph 1 of this article. 
(10) The Contracting Parties shall assist each other in observing the implementation of the present 
article. For this purpose they will also examine, in the framework of the regular consultations 
referred to in Article 5 of this Treaty, those questions of their bilateral cooperation related to 
national minorities concerning the implementation of this Treaty and shall establish an 
intergovernmental expert commission. They will cooperate in the appropriate operation of the 
mechanisms of the Organization on Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe 
verifying compliance with obligations contained in the documents of these organizations and to 
which the Parties have entered into. 
(11) The Contracting Parties shall cooperate in further developing the international legal framework 
for the protection of national minorities. They agree that they will apply as part of this Treaty the 
provisions relating to further developing the rights of persons belonging to national minorities 
contained in those international documents to which they will subscribe in the future. 
(12) Neither of the obligations contained in the present article shall be interpreted as implying any 
right to engage in any activity to perform any act contrary to the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations, other obligations of international law or the Helsinki Final Act and 
the Paris Charter of the Conference on Security and Cooperation in Europe, including the principle 
of the territorial integrity of states. 
Article 16 
The Contracting Parties shall develop their cooperation in the field of mass media. They shall 
facilitate free flow of information relating to the social, political, economic, cultural and scientific 
life of their countries and shall support all efforts aimed at becoming mutually and objectively 
acquainted, understanding each other and overcoming prejudices. 
Article 17 
(1) The Contracting Parties shall develop and support cooperation in the fields of health care and 
research in the medical sciences. 
(2) The Contracting Parties shall furthermore urge cooperation, in the interest of citizens of each 
other sojourning in the territory of the other Contracting Party, in the field of social security and 
social protection, and they will examine the possibility to conclude agreements to this effect. 
Article 18 



The Contracting Parties shall support the broadening of direct contacts between political 
organizations, trade unions, churches and religious communities, foundations, organization of 
women, youth, sport and associations of other type. 
Article 19 
(1) The Contracting Parties shall support and facilitate direct contact between their citizens. 
(2) The Contracting Parties shall extend their consular relations and will simplify border crossing 
and custom control, including the opening of new border crossing points and the enlargement of the 
existing ones to the extent of their possibilities, in order to facilitate the traffic of persons and 
goods. They will conclude appropriate agreements for this purpose. 
Article 20 
(1) The Contracting Parties shall, in accordance with the treaties in force, grant each other mutual 
legal assistance in civil, family and criminal law matters and they will develop, under separate 
agreement, the cooperation between their police bodies. 
(2) The Contracting Parties shall cooperate in preventing and combating organized crime, with 
special emphasis on terrorism, illicit traffic in drugs, unlawful seizure of aircraft, smuggling and 
illegal traffic of cultural, historical objects and valuables and of museum pieces. They express 
readiness to cooperate in this field also within an international framework. 
Article 21 
(1) The Contracting Parties will settle all their disputes concerning the interpretation or 
implementation of this Treaty through direct consultations and negotiations. After that point when 
both Contracting Parties have become Party to an international multilateral treaty on peaceful 
settlement of disputes, those disputes referred to in this article that could not be settled through 
direct consultations and negotiations within a reasonable time, will be settled according to 
procedures prescribed in the above mentioned international multilateral treaty, provided that the 
obligations to be assumed under that treaty would encompass disputes of this kind. 
(2) The Contracting Parties shall endeavor, whenever necessary, to insert in their bilateral 
provisions under which they may submit their disputes concerning the interpretation or 
implementation of such treaties to available mechanisms of settlement of disputes. 
Article 22 
The present Treaty is not aimed against any third state and shall not prejudice the rights and 
obligations of either Contracting Party flowing from its bilateral or multilateral treaties concluded 
with other states. 
Article 23 
The present Treaty is concluded for a period of ten years. Its validity shall be automatically 
extended, for further five year periods, unless one of the Contracting Parties, at least one year 
before the given validity period expires, notifies the other Contracting Party in writing of its 
intention to renunciate. 
Article 24 
This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of both Contracting 
Parties and shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification. The 
Contracting Parties take note that the "Treaty on Friendship, Cooperation and Mutual Assistance 
between the Hungarian People's Republic and the Socialist Republic of Romania", signed in 
Bucharest, February 24, 1972, is no longer in force. 
Article 25 
This Treaty shall be registered with the Secretariat of the United Nations, in accordance with Article 
102 of the Charter. 
Done at Timisoara, this 16th day of September, 1996 in two original copies, both in the Hungarian 
and Romanian languages, both texts being equally authentic. 
  
  
For the Republic of Hungary  



For Romania 
  
Annex 
List of documents referred to in Article 15, paragraph (1) b), 
of the Treaty on Understanding, Cooperation and Good Neighborhood 
between the Republic of Hungary and Romania 
  
1. Document of June 29, 1990 of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human 
Dimension of the Conference on Security and Cooperation in Europe;  
2. Declaration of December 18, 1992, of the General Assembly of the United Nations on the Rights 
of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (Resolution 
47/135);  
3. Recommendation 1201 (1993) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on an 
additional protocol on the rights of national minorities to the European Convention on Human 
Rights.*  
 
 


