
SZERZÕDÉS 

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 

a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl 

  

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) 

abban a meggyõzõdésben, hogy az Európában, valamint országaikban bekövetkezett történelmi 
változások egyedülálló lehetõségeket kínálnak azoknak a közös feladatoknak a megoldására, 
amelyek a kétoldalú kapcsolataiknak a jószomszédság és a baráti együttmûködés szellemében 
történõ fejlesztésébõl adódnak, 

erõfeszítéseket téve annak érdekében, hogy a végbemenõ integrációs folyamatok keretében 
hozzájáruljanak Európa, mint a béke, a biztonság és a prosperitás kontinense felépítéséhez, 

megerõsítve, hogy az emberi jogok és az alapvetõ szabadságjogok, a demokrácia, a jogállamiság és 
a humanizmus elveinek tiszteletben tartása és érvényesítése a szabadság, az igazságosság és a béke 
alapját képezi, 

elismerve, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon Szerzõdõ Fél társadalmának és 
államának integráns részét képezik, amelynek területén élnek, s egyben hozzájárulnak annak élete 
gazdagításához, valamint az országaik közötti bizalom, barátság és együttmûködés elmélyítéséhez, 
s kijelentve, hogy felelõsséget éreznek azért, hogy védelemben részesítsék és elõmozdítsák a 
területükön élõ kisebbségek nemzeti vagy etnikai, kulturális, vallási és nyelvi identitása megõrzését 
és elmélyítését, 

megerõsítve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, az Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Értekezlet Helsinki Záróokmányában, az Európai Biztonsági és Együttmûködési 
Értekezletnek az Új Európáról szóló Párizsi Chartájában és az Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Szervezet által elfogadott további dokumentumokban rögzített elvek vezérlik õket, 

abban a meggyõzõdésben, hogy baráti kapcsolataik és együttmûködésük új alapokon való 
továbbfejlesztése megfelel országaik és nemzeteik létérdekeinek, 

a következõkben állapodtak meg: 

1. Cikk 

A Szerzõdõ Felek kapcsolataikat a jószomszédság, a bizalom és a baráti együttmûködés 
szellemében fogják fejleszteni, és párbeszédet folytatnak minden közös érdeklõdésre számot tartó 
területen. 

2. Cikk 

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

3. Cikk 



(1) A Szerzõdõ Felek a nemzetközi jog alapelveivel és normáival összhangban megerõsítik, hogy 
tiszteletben tartják közös államhatáruk sérthetetlenségét és egymás területi integritását. Megerõsítik, 
hogy egymással szemben területi követelésük nincs és ilyet a jövõben sem támasztanak. 

(2) A Szerzõdõ Felek kijelentik, hogy kölcsönös kapcsolataikban tartózkodnak a másik Fél területi 
integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erõszak alkalmazásától vagy az azzal való 
fenyegetéstõl, vagy más, az Egyesült Nemzetek Alapokmányába vagy a nemzetközi jogba ütközõ 
egyéb cselekedetektõl, vagy az ilyen akciók támogatásától, és harmadik fél számára sem teszik 
lehetõvé, hogy területüket a másik Fél elleni hasonló cselekmények elkövetésére felhasználja. A 
közöttük felmerülõ vitás kérdéseket kizárólag békés eszközökkel oldják meg. 

4. Cikk 

(1) Ha a Szerzõdõ Felek egyikének véleménye szerint egy, a nemzetközi kapcsolatokban kialakult 
helyzet veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot vagy saját biztonsági érdekeit, úgy ez a 
Fél konzultációt kérhet a másik Féltõl, hogy megvizsgálják, mit tehetnének a feszültség enyhítése 
vagy felszámolása érdekében, összhangban az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt, 
valamint az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet keretében alkalmazott elvekkel. 

(2) 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 nemzetközi kötelezettségeik teljesítésérõl. 
Kétoldalú kapcsolataikat katonai téren külön megállapodás szabályozza. 

5. Cikk 

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

(2) A Szerzõdõ Felek kiemelt jelentõséget tulajdonítanak a törvényhozó és végrehajtó szervek 
együttmûködésének és kapcsolatai továbbfejlesztésének. 

(3) A Szerzõdõ Felek különbözõ szinteken rendszeres konzultációt folytatnak kétoldalú 
kapcsolataik további fejlesztése és elmélyítése, valamint a nemzetközi kérdésekre vonatkozó 
álláspontjaik kölcsönös megismerése érdekében. Ennek keretében évente legalább egyszer sor kerül 
a miniszterelnökök találkozójára, és a külügyminiszterek is évente legalább egy alkalommal 
áttekintik e Szerzõdés végrehajtását. 

(4) Az egyéb ágazatok közötti együttmûködést, ideértve vezetõik rendszeres találkozóit, az ezen 
ágazatok közötti megállapodások szabályozzák. 

6. Cikk 

A Szerzõdõ Felek megerõsítik, hogy az Európai Unióba, az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetébe és 
a Nyugat-Európai Unióba való integrálódásukkal, továbbá az Európa Tanáccsal és az Európai 
Biztonsági és Együttmûködési Szervezettel kapcsolatos érdekeik és törekvéseik azonosak, s 
kifejezésre juttatják azon elhatározásukat, hogy ez irányban támogatást nyújtanak egymásnak. 

7. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek kétoldalú kapcsolataik kibontakoztatása keretében, valamint az Európai 
Unióba történõ integrálódásuk folyamatában fejleszteni fogják kölcsönösen elõnyös 
együttmûködésüket a gazdaság, mindenekelõtt az ipar, a mezõgazdaság, a kereskedelem, a 
közlekedés és szállítás, a távközlés és a szolgáltatások területén. 



(2) A Szerzõdõ Felek meg fogják teremteni a gazdasági együttmûködés különbözõ formái 
fejlesztésének feltételeit a határ menti területen, a regionális és helyi szinteken, beleértve a jogi és 
természetes személyek közötti együttmûködést. 

(3) A Szerzõdõ Felek fontosnak tekintik a magasabb önigazgatási egységek, a városok és a 
községek közötti együttmûködést, összhangban a számukra kijelölt hatáskörökkel, valamint a 
szubszidiaritás elvének alkalmazásával. 

8. Cikk 

A Szerzõdõ Felek támogatják az együttmûködést a tudomány és a technika területén. Elõsegítik az 
alap- és az alkalmazott kutatás területén folytatandó hatékony együttmûködéshez szükséges 
feltételek kialakítását, különös tekintettel a korszerû technikára és technológiára, s támogatják a két 
ország tudósai, a tudományos és kutatóintézetek dolgozói közvetlen kapcsolatait és közös 
kezdeményezéseiket. 

9. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek, a természeti környezet iránti gondoskodáshoz és a jövendõ generációk 
számára elfogadható életfeltételek megõrzéséhez fûzõdõ érdekeiktõl vezérelve, együttmûködnek a 
környezet- és természetvédelemben abból a célból, hogy megelõzzék és csökkentsék a környezet 
szennyezését, különösen azt, amely átterjedhet az államhatáron. 

(2) A Szerzõdõ Felek a vonatkozó megállapodásokkal összhangban, mindenekelõtt az Európai 
Unióval és tagállamaival együttmûködve fejleszteni fogják együttmûködésüket a környezetvédelem 
területén, valamint részt fognak venni az Unió összehangolt nemzetközi stratégiájának és 
koncepciójának kialakításában, illetve megvalósításában. 

(3) A Szerzõdõ Felek a környezet védelmének fokozását célzó konkrét intézkedések elfogadása 
céljából kormányszintû külön megállapodást kötnek, amely rendelkezni fog a baleseti kockázatok 
csökkentésével, a bekövetkezett balesetek korai jelzése rendszerével, valamint az ezek 
következményeinek felszámolásával kapcsolatos együttmûködésrõl. 

10. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek a legkorszerûbb technológia felhasználásával bõvítik együttmûködésüket a 
légi, a vasúti, a közúti, a belvízi, a tengeri, a csõvezetékes, valamint a kombinált fuvarozás, továbbá 
a postai és távközlési szolgáltatások infrastruktúrája fejlesztésében. 

(2) A Szerzõdõ Felek megerõsítik, hogy a szárazföldi államoknak joguk van a tengerhez való 
kijutáshoz és az ezzel a joggal összefüggõ tranzit szabadságához, és készek e területen más 
államokkal is együttmûködni. 

11. Cikk 

A Szerzõdõ Felek, összhangban sokoldalú együttmûködésük fejlesztésével, készek javítani a 
határok átjárhatóságát, ideértve új határátkelõhelyek nyitását mindkét Szerzõdõ Fél lehetõségeihez 
és szükségleteihez képest. 

12. Cikk 

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

(2) A Szerzõdõ Felek az intézmények, szervezetek, egyesületek, szövetségek, települések, 
önkormányzatok, az állampolgárok kezdeményezésébõl alapított csoportok, illetve maguknak az 



egyéneknek a kölcsönös igényeken és érdeklõdésen alapuló együttmûködését tekintik az országaik 
közötti kulturális, tudományos és oktatási együttmûködés alapvetõ formájának. A megfelelõ 
megállapodások és programok alapján támogatják az állami, társadalmi és magánintézmények, 
szervezetek, egyesületek és természetes személyek kölcsönös megismerést és közeledést szolgáló 
kezdeményezéseit. 

(3) A Szerzõdõ Felek támogatják az oktatási, egyéb mûvelõdési intézmények és tudományos 
kutatóintézetek együttmûködését, valamint az általános és középiskolás tanulók, egyetemi és 
fõiskolai hallgatók, a tanárok és a tudományos dolgozók cseréjét. 

(4) A Szerzõdõ Felek elõsegítik a területükön található levéltárakban, könyvtárakban, 
múzeumokban és egyéb hasonló jellegû intézményekben folyó tudományos kutatást, beleértve az 
ezen intézményekben található anyagokhoz való hozzájutást. 

(5) A Szerzõdõ Felek megfelelõ megállapodások alapján elismerik a másik Szerzõdõ Fél belsõ 
jogszabályainak megfelelõen kiállított, iskolai végzettséget és szakképesítést tanúsító, valamint a 
tudományos fokozatok elérését igazoló okmányokat. 

(6) A Szerzõdõ Felek támogatják a másik állam nyelvének oktatását az iskolákban és a nem oktatási 
intézményekben egyaránt. E célból kölcsönösen segítséget nyújtanak a tanárok nyelvi 
felkészítésében és továbbképzésében. 

(7) A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a felsõoktatási intézményeikben bõvítsék a másik 
Szerzõdõ Fél kultúrája, irodalma és nyelve megismerésének és a hungarisztika és a szlovakisztika 
tanulmányozásának a lehetõségeit. 

(8) A Szerzõdõ Felek kölcsönös megállapodás alapján országaikban biztosítják a feltételeket a 
másik Szerzõdõ Fél kulturális központjai tevékenységéhez. 

13. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek törekednek a másik Fél történelmi és kulturális emlékei és emlékhelyei saját 
területükön való megõrzésére. 

(2) A kulturális értékek, valamint a levéltári anyagok cseréjét a Szerzõdõ Felek az illetékes 
minisztériumok közötti megállapodás alapján végzik. 

14. Cikk 

A Szerzõdõ Felek erõsítik az országaik eltérõ etnikai, vallási, kulturális és nyelvi eredetû 
állampolgárai közötti tolerancia és megértés légkörét. A Szerzõdõ Felek, összhangban nemzetközi 
jogi kötelezettségeikkel, saját területükön minden személynek fajra, bõrszínre, nemre, nyelvre, 
vallási, politikai vagy más meggyõzõdésre, továbbá nemzetiségre vagy társadalmi eredetre való 
tekintet nélkül azonos és hatékony jogvédelmet fognak biztosítani. 

15. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek megerõsítik, hogy a nemzeti kisebbségek védelme és az azokhoz tartozó 
személyek jogainak és szabadságjogainak védelme az emberi jogok nemzetközi védelmének 
szerves részét képezi, és mint ilyen a nemzetközi együttmûködés keretébe tartozik, ebben az 
értelemben tehát nem az államok kizárólagos belügye és a nemzetközi közösség legitim 
figyelmének tárgyát is képezi. A Szerzõdõ Felek elismerik, hogy az ezen a területen folytatott 
együttmûködésük hozzájárul az országaik közötti jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös megértés, a 
barátság és bizalom erõsítéséhez és egyúttal a nemzetközi biztonság, a stabilitás és az európai 
integráció megszilárdításához. 



(2) A Szerzõdõ Feleket a nemzeti kisebbségek védelme és a hozzájuk tartozó személyek jogainak 
védelme területén az alábbi elvek vezérlik: 

a) A nemzeti kisebbséghez való tartozás minden személy egyéni, szabad választásának ügye, s 
ebbõl a választásból számára semmiféle hátrány nem származhat. 

b) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van a törvény elõtti egyenlõséghez és a 
törvény általi egyenlõ védelemhez. Ebben a vonatkozásban minden, valamely nemzeti kisebbséghez 
tartozáson alapuló diszkrimináció tilos. 

c) A nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van egyénileg vagy csoportjuk más 
tagjaival együtt szabadon kinyilvánítani, megõrizni és fejleszteni saját etnikai, kulturális, nyelvi 
vagy vallási identitásukat, és megõrizni, illetve fejleszteni kultúrájukat, annak minden 
vonatkozásában. 

d) Megerõsítve saját integrációs politikájuk céljait, a Szerzõdõ Felek tartózkodni fognak a 
kisebbségekhez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy 
gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekménnyel szemben, ami az 
ilyen asszimilációra irányul. A Szerzõdõ Felek tartózkodnak olyan intézkedésektõl, amelyek 
megváltoztatnák a népesség számarányát a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott 
területeken, és amelyek korlátozzák ezen személyek jogait és szabadságjogait, amivel a nemzeti 
kisebbségek kárára volnának. 

e) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van arra, hogy a megfelelõ törvényes 
keretekben identitásuk ápolása, fejlesztése és átadása céljából saját szervezeteket, egyesületeket, 
ideértve a politikai pártokat, valamint oktatási, kulturális és vallási intézményeket hozzanak létre és 
mûködtessenek. Ehhez a két Kormány a maga részérõl biztosítja a törvényi feltételeket. 

f) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van hatékonyan részt venni országos és 
ahol helyénvaló, regionális szinten azon döntésekben, amelyek azt a kisebbséget érintik, amelyhez 
tartoznak, vagy azt a régiót, ahol élnek, a belsõ jogrendszerbe nem ütközõ módon. 

g) A Magyar Köztársaságban élõ szlovák kisebbséghez és a Szlovák Köztársaságban élõ magyar 
kisebbséghez tartozó személyeknek, egyénileg vagy csoportjuk tagjaival közösen, joguk van szóban 
és írásban, a magán- és közéletben szabadon használni anyanyelvüket. Joguk van továbbá a belsõ 
jogrenddel és a két Szerzõdõ Fél által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel megegyezõen használni 
anyanyelvüket a hivatalokkal való kapcsolatokban, beleértve a közigazgatást, és a bírósági 
eljárásokban, anyanyelven feltüntetni azon települések neveit, amelyekben élnek, az utcák és egyéb 
közterületek neveit, helyrajzi adatokat, feliratokat és közterületi információkat, bejegyezni és 
használni kereszt- és vezetékneveiket ezen a nyelven, az állami nevelési-oktatási rendszer keretén 
belül adekvát lehetõségre anyanyelvük oktatására és anyanyelvükön történõ oktatásra - a hivatalos 
nyelv oktatásának vagy az azon való oktatásnak a sérelme nélkül -, ugyanígy joguk van a nyilvános 
tömegtájékoztatási eszközökhöz való diszkriminációmentes hozzájutásra és saját tömegtájékoztatási 
eszközökre. A Szerzõdõ Felek az általuk vállalt nemzetközi kötelezettségekkel összhangban 
megtesznek minden szükséges jogi, adminisztratív és egyéb intézkedést a felsorolt jogok 
érvényesítése érdekében, amennyiben már ilyen szabályozás nincs a jogrendjükben. 

h) A jelen bekezdés c) pontjával összhangban megteremtik a szükséges feltételeket, hogy a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek megõrizhessék tárgyi és építészeti emlékeiket, emlékhelyeiket, 
amelyek kulturális örökségüket, történelmüket és hagyományaikat hordozzák. 

(3) A Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekre 
ugyanazok az állampolgárságukból fakadó jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint az adott 
állam más polgáraira. 



(4) A Szerzõdõ Felek 

a) kijelentik, hogy a területükön élõ nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak és 
kötelezettségeinek szabályozása terén az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmérõl 
elfogadott és a Szerzõdõ Felek által 1995. február 1-jén aláírt Keretegyezményét alkalmazzák - 
amennyiben belsõ jogrendjük már nem rögzít a kisebbségekhez tartozó személyek jogaira nézve a 
Keretegyezményben foglaltaknál kedvezõbb szabályozást -, attól a dátumtól kezdve, amikor a jelen 
Szerzõdést és a fent említett Keretegyezményt a Szerzõdõ Felek országaiban megerõsítették; 

b) az elõzõ a) pontban foglaltakat nem érintve, a Magyar Köztársaságban élõ szlovák kisebbséghez, 
illetve a Szlovák Köztársaságban élõ magyar kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme 
érdekében az alábbi dokumentumokban rögzített normákat és politikai kötelezettségeket jogi 
kötelezettségként alkalmazzák: 

- az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai 
találkozójának 1990. június 29-én kelt dokumentuma; 

- az Egyesült Nemzetek Közgyûlése 47/135 számú, a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata; 

- az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése 1201 (1993) számú ajánlása, tiszteletben tartva az 
egyéni emberi és polgári jogokat, beleértve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait. 

(5) A jelen Cikkbõl semmit sem szabad úgy értelmezni, mint ami feljogosít bármi olyan 
tevékenységre vagy olyan cselekedetre, amely ellentétes a nemzetközi jog alapvetõ elveivel és 
különösen az államok szuverén egyenlõségével, területi integritásával és politikai függetlenségével. 

(6) A Szerzõdõ Felek kölcsönös együttmûködésükben elõsegítik egymás számára, hogy 
figyelemmel kísérhessék e Cikk tartalmának megvalósulását. Ezért mérlegelik annak módját, hogy 
kölcsönös együttmûködésük keretében hogyan cseréljenek a jelen Egyezmény 5. Cikkének (1) 
bekezdése alapján, valamint a kölcsönös megértés és bizalom szellemében információkat és 
tapasztalatokat a jelen Cikk alkalmazásának kérdéseiben. E célból az általuk szükségesnek tartott 
összetételû tagozatokból álló, ajánlási joggal felruházott kormányközi vegyesbizottságot hoznak 
létre. A Szerzõdõ Felek a nemzeti kisebbségek védelme terén vállalt kötelezettségeik teljesítésének 
ellenõrzésénél az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet azon 
szabályai szerint járnak el, amelyek mindkét Szerzõdõ Fél számára kötelezõek. 

16. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek támogatják a sokoldalú együttmûködést az egészségügy, az egészségügyi 
higiénia és a gyógyszerkutatás területén, mindenekelõtt a civilizációs és fertõzõ betegségek 
megelõzéséért és leküzdéséért folytatott küzdelemben. 

(2) A Szerzõdõ Felek fejlesztik az együttmûködést a társadalombiztosítás és a szociális 
gondoskodás területén, és e célból illetékes szerveik megfelelõ megállapodásokat kötnek. 

17. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek a megfelelõ megállapodások alapján együttmûködnek a jogi és konzuli 
kapcsolatok területén, valamint a rendõrségi tevékenységben. 

(2) A Szerzõdõ Felek fejlesztik együttmûködésüket a szervezett bûnözés elleni harcban, különös 
tekintettel a terrorizmusra, a kábítószerekkel történõ visszaélésre, a légi kalózkodásra, valamint a 
kulturális, a történelmi és a muzeális tárgyak és értékek törvénytelen kivitelére. 



18. Cikk 

A Szerzõdõ Felek fontosnak tartják a tömegtájékoztatási eszközök együttmûködését, és támogatják 
a szabad információcserét és minden olyan, a tárgyilagos tájékoztatásra irányuló törekvést, amely 
elõsegíti egymás jobb megismerését és megértését. 

19. Cikk 

A Szerzõdõ Felek támogatják a politikai és társadalmi szervezetek, a szakszervezetek, az egyházak, 
a vallási és egyéb szervezetek, valamint az ifjúsági, a sport- és az egyéb szövetségek közötti 
kapcsolatok kiszélesítését. 

20. Cikk 

A jelen Szerzõdés nem irányul harmadik állam ellen. Nem érinti azokat a jogokat és 
kötelezettségeket, amelyek a Szerzõdõ Felek számára más két- és többoldalú szerzõdésekbõl 
fakadnak. 

21. Cikk 

(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Szerzõdés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos 
nézeteltérésük esetén a Szerzõdés 5. Cikkében foglalt rendelkezések szerint konzultálni fognak 
egymással. 

(2) Abban az esetben, ha e konzultációk ésszerû idõn belül nem vezetnének a nézeteltérés 
kiküszöböléséhez, a Szerzõdõ Felek mérlegelni fogják, milyen más, a nemzetközi jog elveivel és 
normáival összhangban lévõ módon érjék el azt. 

22. Cikk 

(1) A jelen Szerzõdést 10 éves idõszakra kötik. Amennyiben egyik Szerzõdõ Fél sem mondja fel 
írásban legalább 1 évvel az adott érvényességi idõ letelte elõtt, a Szerzõdés érvényessége mindig 
meghosszabbodik a következõ 5 éves idõszakra. 

(2) A jelen Szerzõdést meg kell erõsíteni, és az a megerõsítõ okiratok kicserélésének napján lép 
életbe. 

(3) A Szerzõdõ Felek a jelen Szerzõdést az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikke szerint 
nyilvántartásba vétetik. 
Kelt Párizsban, 1995. március 19-én, két példányban, mindegyik magyar és szlovák nyelven, 
mindkét nyelvû szöveg azonos érvénnyel bír. 
 
 
 
 

 
TREATY 

on Good-neighbourly Relations and Friendly Co-operation 
between the Republic of Hungary and the Slovak Republic 

   
   
The Republic of Hungary and the Slovak Republic (hereinafter referred to as "the Contracting 
Parties"),  
   



Being convinced that the historical change that took place in Europe and in their respective 
countries offer unprecedented opportunities for resolving the common tasks that derive from the 
development of their bilateral relations in a spirit of good neighbourliness and friendly co-operation,  
   
Making efforts to contribute to building Europe, in the framework of current integration processes, 
as a continent of peace, security and prosperity,  
   
Confirming that respect for, and implementation of human rights and fundamental freedoms and the 
principles of democracy, the rule of law and humanism constitute the basis of freedom, justice and 
peace,  
   
Recognising that persons belonging to national minorities constitute an integral part of the society 
and of the State of the Contracting Party on whose territory they live and they concurrently 
contribute to the enrichment of the life of their societies and to building confidence, friendship and 
co-operation between their countries, and declaring that the feel responsibility for granting 
protection to, and promoting preservation and deepening of, national or ethnic, cultural, religious 
and linguistic identity of the minorities living within their respective territories,  
   
Confirming they are guided by the principles laid down in the Charter of the United Nations, the 
Final Act of the Helsinki Conference on Security and Co-operation on Europe, the Paris Charter for 
a New Europe of the Conference on Security an Co-operation on Europe and other documents 
adopted by the Organisation for Security and Co-operation in Europe,  
   
Being convinced that the further development of friendly relations and co-operation based on new 
foundations meet the vital interests of their countries and peoples,  
   
Have agreed as follows:  
   
Article 1 
   
The Contracting Parties shall develop their relations in the spirit of good neighbourliness, 
confidence and friendly co-operation and shall maintain a dialogue in all the areas of mutual 
interest.  
   
Article 2 
   
The Contracting Parties, in their mutual relations as well as in their relations with other States, shall 
respect the generally accepted principles and norms of international law, in particular the principles 
laid down in the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a New 
Europe and other documents adopt within the framework of the Organisation for Security and Co-
operation in Europe.  
   
Article 3 
   
(1) The Contracting Parties, in accordance with the principles and norms of international law, 
confirm, that they shall respect the inviolability of their common state border and each other's 
territorial integrity. They confirm that they have no territorial claims on each other and will not 
raise any such claims in the future.  
   
(2) The Contracting Parties declare that, in their mutual relations, they shall refrain from the use of 
force or the threat of use of force against the territorial integrity or political independence, or from 



other acts or support for any such actions against the other Party that would be contrary to the 
Charter of the United Nations or to the international law, and that they shall not allow a third Party 
to use their territory for conducting similar actions against the other Party. They shall settle any 
disputes arising between them exclusively by peaceful means.  
   
Article 4 
   
(1) If, in the opinion of either of the Contracting Parties, a situation has emerged in the international 
relations that may present a threat to international peace and security or to its own security interests, 
this Party may request a consultation with the other Party in order to examine what they might do 
towards easing or eliminating the tension, in conformity with the principles of the Charter of the 
United Nations and the principles of the Organisation for Security and Co-operation in Europe.  
   
(2) 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 provide 
information on the fulfilment of their international undertakings concerning security and 
disarmament. Their bilateral relations in the defense area shall be governed by a separate 
agreement.  
   
Article 5 
   
(1) The Contracting Parties shall, with a view to implement this Treaty, establish an appropriate 
frame for co-operation in every field of mutual interest.  
   
(2) The Contracting Parties attach special significance to co-operation and the development of 
relations between their legislative and executive bodies.  
   
(3) The Contracting Parties shall hold regular consultations at various levels with the view to further 
development and deepening of their bilateral relations and of mutual acquaintance with their 
positions on international issues. The Prime Ministers shall, within this framework, have at least 
once a year a meeting and the ministers for foreign affairs shall also meet or least once a year to 
access the implementation of this Treaty.  
   
(4) Co-operation among other sectors of administration, including regular meeting of their leaders, 
shall be governed by agreements concluded between the sectors concerned.  
   
Article 6 
   
The Contracting Parties confirm that their interests and endeavours are identical in relation to their 
integration into the European Union, the North Atlantic Treaty Organisation and the Western 
European Union and in relation to the Council of Europe and the Organisation for Security and Co-
operation in Europe, and they declare they resolve to extend each other support in this respect.  
   
Article 7 
   
(1) The Contracting Parties shall, in the framework of developing their bilateral relations and in the 
process of their integration into the European Union, promote a mutually advantageous co-
operation in the field of economy, particularly in industry, agriculture, trade, transport and 
expedition, telecommunications and services.  
   



(2) The Contracting Parties shall create conditions for developing various forms of economic co-
operation in the border region at regional and local levels, including co-operation between legal 
entities and natural persons.  
   
(3) The Contracting Parties shall attach importance to co-operation between higher-level self-
governing units, towns and villages, in conformity with their competence and with the principle of 
subsidiarity.  
   
Article 8 
   
The Contracting Parties shall support co-operation in the field of science and technology. They shall 
promote the creation of conditions for effective co-operation in basic and applied researches with 
special emphasis on modern technology and support direct contacts between, and common 
initiatives of the scientists and fellows of scientific and research institutes of the two countries.  
   
Article 9 
   
(1) The Contracting Parties, motivated by their interest concerning care for the natural environment 
and preservation of acceptable living conditions for future generations, shall co-operate in 
environmental and nature protection aiming at preventing and reducing environmental pollution, 
especially as regards trans-frontier pollution.  
   
(2) The Contracting Parties, in accordance with relevant agreements and, above all, by co-operating 
with the European Union and its member States, shall develop their co-operation in the field of 
environmental protection and take part in the development and implementation of the Union's co-
ordinated international strategy concept.  
   
(3) The Contracting Parties, in furthering the adoption of specific measures aimed at enhancing the 
protection of the environment, shall conclude a separate intergovernmental agreement regulating 
co-operation in accident risk reduction, the system of early warning on accidents occurred and that 
of the elimination of their consequences.  
   
Article 10 
   
(1) The Contracting Parties shall by using the latest technology, expand their co-operation in the 
development of the infrastructure of air, railway, road, waterway, maritime, pipeline and combined 
transport and in postal and telecommunication services.  
   
(2) The Contracting Parties confirm that land-locked States have the right of access to the sea and to 
the freedom of transit related to this right and that they are ready to co-operate with other States in 
this respect.  
   
Article 11 
   
The Contracting Parties, in accordance with the manifold development of their co-operation, are 
ready to increase the permeability of their borders, including the opening of new border crossing 
points, in accordance with the possibilities and needs of the two Contracting Parties.  
   
Article 12 
   



(1) The Contracting Parties shall promote their co-operation in the field of culture, science and 
education.  
   
(2) The Contracting Parties consider as the basic form of cultural, scientific an educational co-
operation between their countries such co-operation as is based upon the mutual demands and 
interests of groups founded on the initiative of institutions, organisations, associations, federations, 
communities, local-government authorities or citizens, or, upon those of the individuals themselves. 
They shall support, on the basis of respective agreements and programmes, initiatives designed to 
promote mutual acquaintance and closer ties between state, social and private institutions, 
organisations, associations and natural persons.  
   
(3) The Contracting Parties shall promote co-operation between schools and other educational 
establishments and scientific research institutes, and exchange of pupils of elementary and 
secondary schools, students of higher education institutions, teachers and scientists.  
   
(4) The Contracting Parties shall facilitate scientific research activities in the archives, libraries, 
museums and other institutions of similar nature on their territories, including the granting of access 
to materials kept by those institutions.  
   
(5) The Contracting Parties shall, on the basis of the respective agreements, recognize certificates 
on school and professional education as well as on academic and research degrees of the other 
Contracting Party, issued in accordance with the respective domestic legislation.  
   
(6) The Contracting Parties shall support the teaching of the language of the other Contracting Party 
in schools and other educational institutes alike. To this effect they shall assist one another in 
linguistic training and further education of teachers.  
   
(7) The Contracting Parties shall endeavour to expand the opportunities in their institutions of 
higher education for gaining acquaintance with the culture, literature and language of the other 
Contracting Party and for promoting the Hungarian and Slovak language studies in such 
institutions.  
   
(8) Each Contracting Party shall ensure within its country, on the basis of mutual agreement, 
conditions necessary for functioning of cultural centres of the other Contracting Party.  
   
Article 13 
   
(1) Each Contracting Party shall endeavour to preserve the historical and cultural monuments and 
the memorial sites of the other Contracting Party located within its territory.  
   
(2) The Contracting Parties shall proceed to exchange of cultural values and archive materials on 
the basis of agreements between the ministries concerned.  
   
Article 14 
   
The Contracting Parties shall strengthen the climate of tolerance and understanding among their 
citizens of different ethnic, religious, cultural and linguistic origin. The Contracting Parties, in 
accordance with their obligations under international law, shall ensure equal and effective 
protection of rights of every person on their territories irrespective of race, skin colour, sex, 
language and religious, political or other conviction or national or social origin.  
   



Article 15 
   
(1) The Contracting Parties confirm that protection of national minorities and of the rights and 
freedoms of persons belonging to those minorities forms an integral part of the international 
protection of human rights and as such falls within the scope of international co-operation and, in 
this sense, it is therefore not an exclusively domestic affair of the States concerned but constitute a 
legitimate concern of the international community. The Contracting Parties recognize tat their co-
operation in this field contributes to the strengthening of good-neighbourly relations, mutual 
understanding, friendship and confidence between their countries and, at the same time, to the 
consolidation of international security, stability and European integration.  
   
(2) The Contracting Parties, in protecting the national minorities and the rights of persons belonging 
to those minorities, are guided by the following principles:  
   
(a) membership of a national minority shall be a matter of free personal choice and no disadvantage 
shall result from the choice of such membership,  
   
(b) all persons belonging to a national minority shall be equal before the law and have equal 
protection of the law. In this respect, any discrimination based on belonging to a national minority 
shall be prohibited,  
   
(c) persons belonging to national minorities shall have the right, individually or in community with 
other members of their group, to freely express, maintain and develop their ethnic, cultural, 
linguistic or religious identity and to maintain and develop their culture in all its aspects,  
   
(d) reaffirming the aims of their general integration policy, the Contracting Parties shall refrain 
from policies and practices aimed at assimilation of persons belonging to minorities against their 
will, and shall protect these persons from any actions aimed at such assimilation. The Contracting 
Parties shall refrain from measures that would alter the proportions of the population in areas 
inhabited by persons belonging to national minorities and which aim at restricting the rights and 
freedoms of those persons that would be to the detriment of the national minorities,  
   
(e) persons belonging to national minorities shall have the right to establish and operate, in 
conformity with their respective legislation and with the objective of maintaining, development and 
transfer of their identity, their own organisations and associations, including political parties and 
educational, cultural and religious organisations. Both Governments shall create legal conditions to 
this effect,  
   
(f) persons belonging to national minorities shall have the right to take part effectively at the 
national, and where appropriate, at the regional level, in the decisions affecting the minorities or the 
regions inhabited by the minorities, in the manner which is not incompatible with domestic 
legislation,  
   
(g) persons belonging to the Hungarian minority in the Slovak Republic and those belonging to the 
Slovak minority in the Republic of Hungary shall have the right to use freely, individually or in 
community with other members of their group, orally or in writing, their mother tongue in public or 
private life. They shall also have the right, in conformity with the domestic law and with the 
international commitments undertaken by the two Contracting Parties, to use their mother tongue in 
contacts with official authorities, including public administration, and in judicial proceedings, to 
display in their mother tongue the names of municipalities in which they live, street names and 
names of other public areas, topographical indications, inscriptions and information in public areas, 



to register and use their first names and surnames in this language, to have - without prejudice to the 
learning of the official language or the teaching in this language - adequate opportunities in the 
framework of the State educational system for being taught their mother tongue or for receiving 
instruction in their mother tongue and the right of access to public mass media without 
discrimination and the right to their own media. The Contracting Parties, in accordance with their 
international commitments, shall take all the necessary legal, administrative and other measures for 
the implementation of the aforementioned rights unless their respective domestic law already 
contains such provisions,  
   
(h) in accordance with point (c) of this paragraph they shall create the necessary conditions enabling 
the persons belonging to national minorities to preserve their material and architectural memorials 
and memorial sites constituting their cultural heritage, history and traditions.  
   
(3) The Contracting Parties agree that the same rights and duties flowing from their citizenship shall 
be applied to the persons belonging to national minorities shall as to any other citizens of the State 
concerned.  
   
(4) The Contracting States declare  
   
(a) that as regards the regulation of the rights and obligations of persons belonging to national 
minorities living within their respective territories they shall apply the Framework Convention for 
the Protection of National Minorities adopted and signed by the Contracting Parties on 1 February, 
1995, as from the date of ratification of the present Treaty and of the above Framework Convention 
by both Contracting Parties, unless their respective domestic legal systems provide a broader 
protection of rights of persons belonging to national minorities than the Framework Convention,  
   
(b) that without prejudice to the content of the previous paragraph (a), they shall apply, in defending 
the rights of persons belonging to the Hungarian minority in the Slovak Republic and the Slovak 
minority in the Republic of Hungary, the norms and political commitments laid down in the 
following documents as legal obligations:  
   
- Document of June 29, 1990 of the Copenhagen Meeting of the Conference of Human Dimension 
of the Conference on Security and Co-operation in Europe;  
   
- Declaration 47/135 of the General Assembly of the United Nations on the Rights of Persons 
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities;  
   
- Recommendation 1201 (1993) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
respecting individual human and civil rights, including the rights of persons belonging to national 
minorities.  
   
(5) Nothing in this Article shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or 
perform any act contrary to the fundamental principles of international law and in particular of the 
sovereign equality, territorial integrity and political independence of States.  
   
(6) The Contracting Parties shall co-operate to assist one another in following the implementation of 
the content of this Article. They shall therefore consider the manner by which they can, in the 
framework of their mutual co-operation, and on the basis paragraph (1) of Article 5 of the present 
Treaty and in the spirit of mutual understanding and confidence, exchange information about, and 
experience with, questions relating to the application of the present Article. To this end, they shall 
set up an intergovernmental joint commission, entitled to make recommendations, consisting of 



section whose composition will be determined as they deem necessary. In monitoring the 
implementation of their commitments in the field of protection of national minorities, the 
Contracting Parties shall apply the rules of the Council of Europe and the Organisation for Security 
and Co-operation in Europe that are binding upon both Contracting Parties.  
   
Article 16 
   
(1) The Contracting Parties shall support manifold co-operation on the field of health care, sanitary 
hygiene and pharmaceutical research, in particular in preventing and combating civilisation and 
infectious diseases.  
   
(2) The Contracting Parties shall develop their co-operation in the area of social security and social 
welfare and their competent bodies will conclude appropriate agreements for this purpose.  
   
Article 17 
   
(1) The Contracting Parties shall, on the basis of appropriate agreements, co-operate in the field of 
legal and consular relations and in police activities.  
   
(2) The Contracting Parties shall develop their co-operation in combating organised crime, with 
special focus on terrorism, drug abuse, air piracy and illegal export of cultural, historical and 
museum objects and articles of value.  
   
Article 18 
   
Recognizing the importance of co-operation between the means of mass media, the Contracting 
Parties shall support free exchange of information and all effort aimed at providing objective 
information that promote better knowledge and understanding of each other.  
   
Article 19 
   
The Contracting Parties shall support the expansion of relations between the political and social 
organisations, trade unions, churches, religious and other organisations and between the youth , 
sports and other federations.  
   
Article 20 
   
The present Treaty is not aimed against any third country. It does not affect the rights and 
obligations of the Contracting Parties flowing from their bilateral and multilateral treaties.  
   
Article 21 
   
(1) The Contracting Parties, in the event of a difference of view in connection with the 
interpretation or application of the present Treaty, shall consult with each other pursuant to the 
provisions of Article 5 of this Treaty.  
   
(2) If such consultations fail to eliminate, within reasonable time, the difference of view, the 
Contracting Parties shall consider by what other methods in accordance with the principles and 
norms of international law this can be achieved.  
   
Article 22 



   
(1) The present Treaty is concluded for a period of ten years. Its validity shall be extended, always 
for another five-year period, unless one of the Contracting Parties denounces it in writing at least 
one year before the given validity period expires.  
   
(2) The present Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange 
of the instruments of ratification.  
   
(3) The Contracting Parties shall register the present Treaty accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations.  
   
Done at Paris, this 19th day of March, 1995, in duplicate each in Hungarian and Slovak languages, 
both texts being equally authentic.  
   
   
  
 
 


