
UMOWA  
między Rządem Federacji Rosyjskiej  

i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy  
w dziedzinie turystyki,  

sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r.1

Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Republiki Węgierskiej, 
zwane dalej Umawiającymi się Stronami, pragnąc przyczyniać się do 

rozszerzenia przyjacielskich kontaktów między narodami Federacji Rosyj-
skiej i Republiki Węgierskiej, zapoznania się z życiem, historią i spuścizną 
kulturalną obu państw, mając świadomość, że turystyka stanowi ważny 
instrument umacniania wzajemnego zrozumienia, wyrażania dobrej woli 
i rozszerzania kontaktów między narodami, uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

Umawiające się Strony będą umacniać i rozwijać współpracę w dzie-
dzinie turystyki na zasadach równości, wzajemnych korzyści oraz zgod-
nie z prawem Umawiających się Stron i międzynarodowymi umowami, 
którymi są one związane.

ARTYKUŁ 2

Umawiające się Strony będą popierać działalność swoich organów 
państwowych zarządzających turystyką w zakresie tworzenia i rozwoju 
współpracy między rosyjskimi i węgierskimi organizacjami turystyczny-
mi, zaangażowanych inwestycyjnie w branżę turystyczną, a także wspól-
ne przedsięwzięcia w celu obsługi turystów.

1  Coглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Венгерской Республики о сотрудничестве в области туризма, cовершено в Москве 
20 декабря 2002 г. Tekst w języku rosyjskim został opublikowany w: Бюллетень 
международных договоров 2003, №8, стр. 49. Umowa weszła w życie w dniu 23 kwietnia 
2003 r.
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ARTYKUŁ 3

Umawiające się Strony będą dążyć do uproszczenia granicznych, cel-
nych i innych formalności związanych z wymianą turystyczną między 
obydwoma państwami.

ARTYKUŁ 4

Umawiające się Strony będą wspierać zarówno turystykę w formie 
zorganizowanej, jak i indywidualnej, a także wymianę grup wyspecjalizo-
wanych, łącznie z przybywającymi w celu wzięcia udziału w imprezach 
sportowych, muzycznych, teatralnych i festiwalach folklorystycznych, jak 
również w wystawach, sympozjach i kongresach dotyczących turystyki.

ARTYKUŁ 5

Umawiające się Strony będą zachęcać i popierać realizowaną przez or-
gany państwowe zarządzające turystyką wymianę informacji statystycz-
nych, przewodników, materiałów reklamowych i innych w zakresie tury-
styki, w tym informacji:

o aktach normatywnych regulujących działalność turystyczną w obu 
państwach, a także związanych z ochroną i zachowaniem zasobów natu-
ralnych oraz obiektów kulturalnych, będących atrakcjami turystycznymi,

o możliwościach obu krajów w dziedzinie turystyki,
o hotelach i innych miejscach zakwaterowania turystów.

ARTYKUŁ 6

Umawiające się Strony będą wspierać organy państwowe zarządza-
jące turystyką w okazywaniu wzajemnej pomocy w szkoleniu profesjo-
nalnych kadr w zakresie turystyki, wymianie pracowników naukowych, 
specjalistów i dziennikarzy, specjalizujących się w tematyce turystycznej 
i podróżowania.

ARTYKUŁ 7

Organy państwowe zarządzające turystyką Umawiających się Stron 
będą koordynowały współpracę w ramach Światowej Organizacji Tury-
styki i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.
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ARTYKUŁ 8

Umawiające się Strony będą wspierać organy państwowe zarządzają-
ce turystyką w otwarciu oficjalnych przedstawicielstw do spraw turystyki 
na terytorium Umawiających się Stron.

Zagadnienia związane z otwarciem i działalnością wspomnianych 
przedstawicielstw będą koordynowane przez organy państwowe zarzą-
dzające turystyką Umawiających się Stron oraz podlegać prawu państwa, 
na którego terytorium się znajdują.

ARTYKUŁ 9

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniego pisem-
nego zawiadomienia o spełnieniu przez Umawiające się Strony wszystkich 
wewnętrznych wymogów, niezbędnych dla jej wejścia w życie.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i automatycznie 
ulega przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna z Umawia-
jących się Stron nie powiadomi pisemnie drugiej Strony, nie później niż 
na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu, o swoim zamiarze jej 
wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie wpływać na realizację 
uzgodnionych podczas jej obowiązywania programów i projektów, chyba 
że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r. w dwóch egzempla-
rzach w językach rosyjskim i węgierskim, przy czym obydwa teksty mają 
jednakową moc.

tłum. Wojciech Szczepan Staszewski*2

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


