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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[HUNGARIAN TEXT — TEXTE HONGROIS]

IZRAEL ÂLLAM KORMÂNYÂNAK ES A MAGYAR KÔZTÂRSASÀG 
KORMÂNYÀNAK KULTURÀLIS, OKTATÀSI ES TUDOMÀ- 
NYOS EGYUTTMÛKÔDÉSIEGYEZMÉNYE

Izrael Âllam Kormânya es a Magyar Kôztârsasâg Kormânya abban a meg- 
gyôzôdésben, hogy a kulturâlis, oktatâsi es tudomânyos teriileteken megvalosulô 
egyuttmfikôdés hozzâjârul az izraeli es a magyar nép kôzôtti kapcsolatok 
erôsftéséhez, a népeik kozotti jobb megértéshez, tovàbbà a két orszâg kolcsônosen 
elônyôs kapcsolatainak fejlesztéséhez;

annak tudatàban, hogy a két orszâg kulturâlis, oktatâsi es tudomânyos intéz- 
ményeinek es szakembereinek egyîlttmûkôdése hozzâjârul népeik kulturâlis es any- 
agj fejlôdéséhez;

megerôsftve ôhajukat, hogy népeik érdekében hozzâjâruljanak a békéhez, a 
biztonsâghoz, az igazsâgossâghoz es az egyûttmukôdéshez,

a kôvetkezôkben àllapodnak meg:

/. cikk
1) A Felek bâtorîtjâk a màsik orszâg kulturâlis orôksége irânti érdeklôdés 

novelését es kulturâlis eredményeinek széleskorû megismertetését.
Ennek érdekében a Felek a kôlcsônôs elônyôk alapjân bâtorftjâk a két orszâg 

cseréit es egytittmflkôdését a mûvészetek, a kultûra, az oktatâs, a human tudomâ- 
nyok, az irodalom es a târsadalomtudomânyok teriiletén es megfelelô" lehetôséget 
biztosftanak az e teriileteken mûkôdô szervezetek, intézmények es személyek 
kapcsolatai es kôzos tevékenysége szâmâra.

2. A Felek arra ôsztônzik orszâgaik illetékes szerveit es intézményeit, hogy 
akciôkat irânyozzanak elô, amelyek tôbbek kôzôtt magukban foglalhatjâk:
à) kulturâlis, oktatâsi es dokumentâciôs kiâllitâsok es egyéb bemutatôk cseréjét;
b) a mâsik orszàgban alkotott mûvészeti, irodalmi es tudomânyos mûvek lefor- 

dftâsât es kiadâsât;
c) a mâsik orszâg szmpadi es zenemûveinek bemutatâsàt;
d) a màsik orszâg jàték- dokumentum- es oktatâsi-filmjeinek forgalmazâsât es be 

mutatâsàt, tovâbbâ egyéb, kolcsônosen elônyos tevékenységet a fîlmgyârtàs, a 
radio es televizio teriiletén;

e) a mâsik orszâg mûvészeti egyûtteseinek es egyéni elôadômûvészeinek fellépését;
/) az épitômûvészet, az irodalom, a zene, a festészet, a szobrâszat, a szinhâz es mas 

mûvészeti teriiletek képviselôinek cseréjét.
3) A Felek bâtorftjâk es megkônnyftik:

a) az egyetemek es mas felsôoktatâsi intézmények, tudomânyos târsasâgok es kul 
turâlis szervezetek egyiittmûkôdését a kôlcsônos érdeklôdésre szâmottartô 
teriileteken;

b) kônyvek, tankônyvek, folyôiratok es egyéb fràsos, vagy szemléltetô dokumen 
tâciôs anyagok cseréjét;
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c) a kôzôs kutatâsban, konferenciâk es szimpôziumok megrendezésében valô 
egyiittmûkôdést;

d) egyetemi hallgatôk, egyetemet végzettek, oktatôk, elôadôk, tudôsok, kutatôk, 
professzorok, valamint mas oktatâsi es egyéb szakemberek cseréjét az oktatâsi 
es egyéb teriileteken.

4) A Felek raegkônnyi'tik a levéltârakba, kônyvtârakba es mûzeumokba 
tôrténô cserelâtogatâsokat.

5) A Felek megkônnyitik a (tudomânyos) fokozatok es az egyetemi diplomâk 
ôsszehasonli'thatôsâgâra es egyenértékûségére vonatkozô informâciôcserét.

6) A Felek tâmogatjâk az informâciôcserét a régészet teriiletén.

//. cikk
1 ) A Felek a kôlcsônôs elônyôk alapj an elôsegftik es megkônnyitik a cseréket 

es az egyiittmûkôdést az elméleti es alkalmazott (természet-) tudomânyok teriiletén 
es megfelelô lehetôségeket biztosîtanak a két orszâg tudomânyos intézményei es 
szervezetei, kutatôintézetei, egyetemei es mas felsôoktatâsi intézményei, valamint 
tudôsai, kutatôi es szakemberei kapcsolataihoz, es tâmogatjâk a kôzôs tevékeny- 
séget a szakteriileteken es kôzôs érdeklôdésre szâmottartô témâkban.

2) A Felek a tudomânyos egyùttmûkôdés fejlesztése es kibôvitése céljâbôl 
tôbbek kôzôtt megkônnyftik:
a) kutatôk, tudôsok, es mas szakemberek làtogatâsait, tanulmânyûtjait es konzul- 

tâciôit;
b) kutatâsi programok es projektek kôzôs kidolgozâsât es végrehajtâsât valamint 

ezek eredményeinek cseréjét;
c) kôzôs tanfolyamok, konferenciâk es szimpôziumok szervezését;
d) tudoâmyos jellegû audio-vizuâlis anyagok cseréjét;
é) tudomânyos kiâlh'tâsok es bemutatôk "Szervezését";
/) tudomânyos dokumentâciôk es informâciôk cseréjét;
g) tudomânyos szakirodalom, folyôiratok es mas kiadvânyok cseréjét.

///. cikk
A Felek bâtoritjâk a két orszâg szervezeteinek es intézményeinek tudomânyos 

egyiittmûkôdését.

IV. cikk
A Felek bâtoritjâk a két orszâg hiriigynôkségeinek, sajtôszerveinek, radio es 

televfziô szervezeteinek egyiittmukodeset, a hfrlap es folyôirat kiadôk kôzôtti kôz- 
vetlen kapcsolatokat, tovâbbà ûjsâgfrôk, tudôsitôk es mûsorvezetôk cseréjét.

V. cikk
A Felek bâtorîtjâk ifjûsâgi es sportszervezeteik egyiittmûkôdését, sportese- 

ményeken valô részvételét, versenyek szervezését, testnevelési es sportszakem- 
berek cseréjét.

VI. cikk
Az Egyezmény végrehajtâsânak biztosftâsa céljâbôl âllandô Vegyesbizottsâg 

keriil felâllftâsra es talâlkozik hârom évente legalâbb egy alkalommal, felvâltva
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Izraelben es Magyarorszâgon; az elsô talâlkozô idôpontjât es helyét diplomâciai 
ûton hatârozzâk meg.

A Vegyesbizottsâg felhatalmazâst kap arra, hogy munkaprogramot dolgozzon 
ki,és
— meghatàrozza az Egyezmény végrehajtàsànak részleteit;
— ellenôrizze azok végrehajtâsât;
— rôgzftse az Egyezményben tervbe vett cserék végrehajtàsànak pénzUgyi es 

szervezési feltételeit.
VIL cikk

Az Egyezmény keretében megvalôsulô minden tevékenységnek ôsszhangban 
kell lennie azon Fél teriiletén hatâlyos tôrvényekkel es rendelkezésekkel, ahol a 
tevékenységre sor kerûl. A Felek minden tôlûk telhetôt megtesznek, hogy kedvezô" 
feltételeket biztositsanak az Egyezmény rcndelkezései, célkitûzései es az annak 
alapjân létrejôvô cserék es az egyiittmtfkôdés megvalôsftâsa érdekében.

VIII. cikk
A Felek tâmogatjâk tovâbbi kapcsolatok létesitését, elôsegftik az olyan egyiitt- 

mûkôdést, amelyet az Egyezmény célkitflzéseivel ôsszhangban a két orszâgnak a 
kultûra, az oktatâs es a tudomânyok teriiletén mflkôdô érdekelt szervezetei, intéz- 
ményei, valamint személyei kezdeményeznek.

IX. cikk
Az Egyezmény a két orszâgban érvényben lévô belsô rendelkezéseknek meg- 

felelôen keriil megerôsftésre, jôvâhagyàsra, vagy ratifîkâlâsra. A Szerzôdô Felek 
diplomâciai ûton értesftik egymâst a jelen Egyezmény életbelépéséhez sziikséges 
rendelkezések végrehajtàsârôl.

Az Egyezmény az utolsô értesftés napjân lép életbe.
X. cikk

Az Egyezmény ôt évig marad érvényben es automatikusan tovâbbi ôtéves 
periôdusokra meghosszabbodik, hacsak a Felek egyike az Egyezmény lejârta elôtt 
legalàbb hat hônappal diplomâciai ûton frâsban fel nem mondja azt. Az Egyezmény 
kôzos megegyzéssel, a IX. cikkben részletezett eljârâs szerint modosfthatô, vagy 
kiegészfthetô.

KÉSZÙLT az Jeweisalemlen 1990. év januàv hô 7. napjân, két eredeti példâny- 
ban, angol, héber es magyar nyelven, mindhârom szoveg egyarânt hiteles. Értel- 
mezésbeli eltérés esetén az angol szoveg az irânyadô.

Izrael Âllam A Magyar Kôztârsasàg 
Kormânya Nevében: Kormânya Nevében:

[Signed — Signé] l [Signed — Signé?

' Signed by Moshe Arcns — Signé par Moshe Arens. 
2 Signed by Gyula Horn — Signé par Gyula Horn.
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