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2018. évi ... törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés

kihirdetéséről

1. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Szlovák
Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező
hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Szerződés hiteles magyar és szlovák nyelvű szövege a következő:

,,S Z E R Z Ö D É S

MAGYARORSZÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
AZ ÁLLAMHATÁRRÓL

Magyarország és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tiszteletben tartva egymás területi épségét és a két állam közötti államhatár sérthetetlenségét,

betartva és megvalósítva a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a
jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Párizsban, 1995. március 19-
én aláírt Szerződés alapelveit és céljait,

attól az óhajtól vezérelve, hogy meghatározzák és dokumentálják az államhatárt,

abbéli törekvésükben, hogy biztosítsák a határvonal megjelölését és láthatóságát, ezek
ellenőrzését, a határjelek folyamatos karbantartását és az államhatár felmérését,

azzal a céllal, hogy a kölcsönös megértés szellemében rendezzék az államhatár azon
változásait, amelyekre az Ipoly határfolyó vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain
végrehajtott intézkedésekkel összefüggésben került sor, továbbá rendezzék a magyar
Somoskőújfalu település önkormányzata által létesített szennyvízcsatomának az államhatáron
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átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzetet, és megteremtsék a feltételeket az érintett
földterületek hasznosításához,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET
Értelmező rendelkezések

1. cikk

Ajelen Szerződésben használt kifejezések jelentése a következő:
a) határvonal: az államhatár és a földfelszín metszési vonala;
b) határpont: a határvonalnak a határokmányokban koordinátákkal egyértelműen

meghatározott pontja;
e) jelöletlen határpont: a terepen határjellel nemjelölt határpont;
d) határút: olyan út vagy útszakasz, amelyen hosszanti irányban a határvonal halad;
e) határárok: olyan árok, vagy annak egy szakasza, amelyen hosszanti irányban a

határvonal halad;
j) határvíz: folyó, patak, csatorna, állandó jellegű állóvíz vagy ezeknek a szakaszai,

amelyeken a határvonal halad, vagy amelyeket a határvonal ismételten metsz, és
amelyek szerepelnek a határokmány-gyűjteményben;

g) határmunkák: az államhatár felmérésével, megjelölésével, a megjelölés ellenőrzésével,
felújításával és karbantartásával kapcsolatos munkák;

h) államhatár térsége: az államhatár mindkét oldalán ötven (50) m, illetve a határvizek
szakaszán az államhatár mindkét oldalán százötven (150) m széles egybefüggő sáv;

i) Határbizottság: a jelen Szerződés 22. cikke alapján létrehozott Magyar-Szlovák
Határbizottság.

II. FEJEZET
Az államhatár meghatározása

2. cikk

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár (a továbbiakban: államhatár)
azon függőleges síkok határvonalon áthaladó sorozata, amely elválasztja egymástól a
Szerződő Felek területét, a létesítményeket, illetve egyéb berendezéseket a Föld felszínén, a
felszín alatt és a felszín felett.

3. cikk

(1) Az államhatár állandó, és Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Osztrák
Köztársaság államhatárainak ,,Triplex" határjellel megjelölt csatlakozási pontjától általában
keleti irányba haladva Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna államhatárainak
,,Tisza" határjellel megjelölt csatlakozási pontjáig tart.

(2) Az államhatárt csak nemzetközi szerződés alapján lehet megváltoztatni.

4. cikk
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Az államhatárt meghatározza:

a) a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között, 1920. évi június
hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés [II. rész 27. Cikk 4. pontja];

b) a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között Párizsban, 1947.
évi február hó 10. napján kelt békeszerződés [I. rész 1. Cikk (4) bekezdés b) és c)
pontja];

c) a Párizsi Békeszerződés 1. Cikke (4) bekezdésének d) pontja értelmében a magyar és
a csehszlovák kormány képviselőiből alakított Határrendező Bizottság munkálatairól
Pozsonyban, 1947. évi december hó 22. napján aláírt zárójegyzőkönyv;

d) a magyar-csehszlovák Határrendező Bizottság Pozsonyban, 1947. évi december hó
22. napján aláírt zárójegyzőkönyvének Pozsonyban, 1948. évi október hó 11. napján
aláírt I. számú pótjegyzőkönyve;

e) a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa küldöttsége és a Csehszlovák
Köztársaság kormányküldöttsége között a magyar-csehszlovák határ kisebb hibáinak
rendezése tárgyában folytatott tárgyalásokról Pozsonyban, 1952. június hó 6. napján
aláírt zárójegyzőkönyv és mellékletei;

f) a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva
határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár
megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés.

5. cikk

(1) Az államhatár húsz határszakaszból áll, amelyek folyamatosan, nyugat felől
keleti irányba L-től XX.-ig, római számokkal vannak megjelölve.

(2) Az államhatárra, annak megjelölésére és a határszakaszokra vonatkozó
adatokat a határokmányok tartalmazzák.

6. cikk

A határvonalat rögzítik:
1. a jelen Szerződés hatálybalépése napján hatályos nemzetközi dokumentumok
elválaszthatatlan részét képező határokmányok:

a) a Szerződő Felek közötti határvonal részletes leírása,
b) az államhatár 1 :2880 és 1 :5000 méretarányú térképei,
c) mérési vázlatok,
d) az a)-c) pontokban felsorolt okmányoknak a Szerződő Felek illetékes szervei által

jóváhagyott módosításai és kiegészítései, és
2. a jelen Szerződés 10. cikkében megjelölt okmány.

7. cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Szerződés hatályba lépésének napjától számított két
éven belül gondoskodnak az államhatár felmérésének megkezdéséről, a határjelek
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helyzetének geodéziai mérésekkel történő ellenőrzésével, a határvizek partjainak, a határutak
és határárkok széleinek felmérésével, a környező területek újbóli felmérésével az államhatár
teljes hosszában, és ennek alapján új határokmány-gyűjtemény elkészítéséről.

(2) Az új határokmány-gyűjteményt az alábbiak képezik:
a) az államhatár leírása, a határvizek, határutak és határárkokjegyzéke,
b) az államhatár térképei,
c) az államhatár koordinátajegyzéke.

(3) Az államhatár (1) bekezdés szerinti felmérésének módszereit, valamint az új
határokmány-gyűjtemény tartalmát és formáját a Határbizottság állapítja meg.

(4) Amennyiben az államhatár felmérésének eredményeképpen megállapításra
kerül, hogy a jelen Szerződés 6. cikkében említett határokmányokban rögzített határvonal a
határvizek helyett szárazföldre esik, a Határbizottság a hatályos határokmányok alapján kitűzi
és megjelöli az államhatárt.

8. cikk

Az államhatár megegyezik:
a) a határvonalon közvetlenül elhelyezett, egymást követő határjeleket összekötő

egyenessel, vagy
b) az egymást követő jelöletlen határpontokat összekötő egyenessel, vagy
c) egy jelöletlen határpontot és az azt követő, a határvonalon elhelyezett határjelet

összekötő egyenessel, vagy fordítva.

III. FEJEZET
Az államhatár változásai

9. cikk

(1) Az államhatár az Ipoly határfolyó medrének elvégzett szabályozása
következtében a III. és IV. határszakaszon az alábbiak szerint változik meg:

a) Letkés magyar település, valamint Leléd (Lel'a) és Ipolyszalka (Salka) szlovák
települések térségében, a 111.6/2 határjeltől a 111.7 határjelig (111.5a., 111.6b. és 111.7c.
számú határtérképek);

b) Letkés és Ipolytölgyes magyar települések, valamint lpolyszalka (Salka) és
lpolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák települések térségében, a 111.8/8 határjeltől a
111.12/6 határjelig (IIl.8c., 111.9b. és 111.l0c. számú határtérképek);

c) Ipolytölgyes magyar település és Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák település
térségében, a 111.12/14 határjeltől a 111.12/17 határjelig (111.11 b. számú határtérkép);

d) Perőcsény magyar település és Ipolyszakállos (Ipel'sky Sokolec) szlovák település
térségében, a 111.20/6 határjeltől a 111.22 határjelig (111.19b. számú határtérkép);
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e) Tésa és Hont magyar települések, valamint Szete (Kubánovo) és Ipolyság (Sahy) 
szlovák települések térségében, a IV./ax határjeltől a IV./1 határjelig és a IV.15/10
határjeltől a IV.15/13x határjelig (a IV.lb. számú és a IV.7a. számú határtérképek).

(2) Az államhatár a Somoskőújfalu településen végzett csatornázással
összefüggésben a VIII. határszakaszon, Somoskőújfalu és Salgótarján-Somoskő magyar
települések, valamint Sátorosbánya (Siatorská Bukovinka) szlovák település térségében
megváltozik, a VIII.7/2x határjeltől a VIII.8x határjelig és a VIII.12/4x határjeltől a
VIII.12/6x határjelig (a VIII.2a. számú és a VIII.4a. számú határtérképek).

10. cikk

Az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti változásait ,,A magyar-szlovák államhatár
vonala változásainak dokumentációja - III., IV., VIII. határszakasz - 2013" című okmány
rögzíti, amely mint melléklet, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11. cikk

(1) A Szlovák Köztársaság államterületének az államhatár jelen Szerződés 9. cikke
szerinti változásai következtében leválasztott, összesen 177 802 m2-t kitevő részei
Magyarországhoz kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a Szlovák Köztársaság államterületének
leválasztott részén található ingatlanok - beleértve az építményeket -, a berendezések és a
növényzet a jelen Szerződés hatálybalépésének napjával Magyarország tulajdonába kerülnek
át. A jelen Szerződés 9. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjai szerinti térségekben lévő
duzzasztóművek építményei üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját a Szerződő Felek
külön nemzetközi szerződésben rögzítik, legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépését követő
két (2) éven belül.

(3) Magyarország államterületének az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti
változásai következtében leválasztott, összesen 177 802 m2-t kitevő részei a Szlovák
Köztársasághoz kerülnek.

(4) A (3) bekezdésben említett, Magyarország államterületének leválasztott részén
található ingatlanok - beleértve az építményeket -, a berendezések és a növényzet a jelen
Szerződés hatálybalépésének napjával a Szlovák Köztársaság tulajdonába kerülnek át.

(5) Az államterületek leválasztott részeit a Szerződő Felek kölcsönösen
kiegyenlítették.

12. cikk

A Határbizottság a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított egy (1) éven belül a terepen
végrehajtja az államhatár jelen Szerződés szerinti változásainak megjelölését, valamint
ezeknek a változásoknak a hatályos határokmányokban történő átvezetését.

13. cikk
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(1) A jelen Szerződés 11. cikkének (1)-(4) bekezdéseiben említett
tulajdonváltozással a területrészekre és az azokon található ingatlanokra - beleértve az
építményeket -, a berendezésekre és a növényzetre korábban fennálló minden jog és
kötelezettség megszűnik.

(2) A Szerződő Felek megerősítik, hogy a jelen Szerződés 11. cikkében említett
ingatlanok - beleértve az építményeket -, a berendezések és a növényzet tulajdonosainak
azon Szerződő Fél belső jogszabályai szerint kártalanítást nyújtottak, amelynek államterületén
a jelen Szerződés hatálybalépése előtt az ingatlanok - beleértve az építményeket -, a
berendezések és a növényzet voltak.

(3) A kicserélt területrészeken a tulajdonváltozással kapcsolatosan felmerülő
utólagos kártérítési igényt azzal a Szerződő Féllel szemben kell érvényesíteni, amelynek
államterületén ezek a területrészek a jelen Szerződés 11. cikke szerinti tulajdonváltozást
megelőzően voltak. Azzal a Szerződő Féllel szemben, amelynek a tulajdonába e területrészek
kerültek, semmilyen kártérítési igény nem támasztható.

(4) A saját államterületén mindkét Szerződő Fél maga viseli a jelen Szerződés
szerinti államhatár-változással összefüggő valamennyi költséget.

IV.FEJEZET
Az államhatár megjelölése

14. cikk

(1) Az államhatárt jelölő határjelek típusai:

(2)

a) Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Osztrák Köztársaság államhatárainak
csatlakozási pontján elhelyezett háromoldalú oszlop (Triplex határjel);

b) Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna államhatárainak csatlakozási
pontját közvetetten jelölő, három önállóan elhelyezett oszlop (Tisza határjel);

c) a határszakaszok kezdetén elhelyezett szakaszhatárjelek;

d) az államhatár jellegzetes irányváltozásainál, terepváltozásoknál vagy fontosabb
földrajzi elemeknél elhelyezett főhatárjelek;

e) a főhatárjelek között elhelyezett mellékhatárjelek;

f) az államhatár jobb láthatósága érdekében elhelyezett közbeiktatott határjelek;

g) műszaki okokból, illetve terepviszonyok miatt elhelyezett egyedi határjelek.

Az államhatárt a terepen a határjelek a következőképpen jelölik:

a) közvetlenül, a határvonalon egyesével elhelyezve,
b) közvetetten, a határvonalon kívül elhelyezve:

(i) egyesével a határutak, a határárkok vagy a határvizek két oldalán váltakozva;
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(ii) kettesével a határutak, a határárkok vagy a határvizek elején és végén, azokon a
helyeken, ahol az államhatár belép ezekbe, illetve kilép azokból, továbbá ott,
ahol a terepviszonyok miatt a határjelet nem lehet közvetlenül a határpontra
elhelyezni;

(iii) hármasával azokon a helyeken, ahol az államhatár két közvetetten megjelölt
szakasza találkozik.

(3) A határjelek formáját, méretét, anyagát, megjelölését és elhelyezését a hatályos
határokmányok tartalmazzák.

(4) Amennyiben szükséges, az államhatár - különösen hidakon, létesítményeken -
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megjelölhető.

V.FEJEZET

Az államhatárhoz kapcsolódó igazgatás

15. cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár egyértelműen és jól láthatóan
kijelölt és geodéziailag meghatározott legyen. Kötelezik magukat arra, hogy a jelen
Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően karbantartják, szükség szerint felújítják a
határjeleket, és átvezetik a változásokat a határokmány-gyűjteményben; az új vagy kiegészítő
határokmányokat a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint hagyják jóvá.

(2) A Szerződő Felek a határvizeket és az államhatáron lévő létesítményeket oly
módon tartják karban, hogy megakadályozzák a határjelek veszélyeztetését vagy
megsemmisülését.

16. cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár közvetlenül megjelölt
szakaszain az államhatár mindkét oldalán egy (1) méter széles sáv a határjelek és az
államhatár láthatóságát akadályozó növényzettől mentes, karbantartott terület legyen.

(2) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár közvetetten megjelölt
szakaszain a határjelek körül található egy (1) méter sugarú terület mentes legyen a határjelek
láthatóságát, illetve a kettős és a hármas határjelek esetében ezek kölcsönös láthatóságát
akadályozó növényzettől.

(3) A Szerződő Felek az (1) és (2) bekezdésben említett a határjelek láthatóságát
akadályozó növényzetnek tekintik a hatámyiladékba, vagy a határjelek körüli kör alakú
szabad területre benyúló növényi részeket is.

(4) A Határbizottság egyedi és gazdaságossági indokok alapján dönthet úgy, hogy
az (1) és (2) bekezdés szerinti karbantartott hatámyiladékkal, valamint a kör alakú szabad
terület tisztításával kapcsolatos munkákat mindkét államterületen az egyik Szerződő Fél
biztosítja.
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17. cikk

( 1) Ajelen Szerződés 16. cikkében meghatározott területen kizárólag közlekedést,
határrendészeti vagy vízgazdálkodási célokat szolgáló létesítmény, valamint államhatáron
átvezető vezeték létesíthető. A Szerződő Felek egyedi esetekben ettől eltérően állapodhatnak
meg.

(2) Az államhatáron lévő létesítmények üzemeltetését, fenntartását és
rekonstrukcióját nemzetközi szerződés rendezi.

(3) Az államhatár mentén fekvő ingatlan határát állandó módon megjelölni csak az
államhatártól több, mint két (2) méteres távolságra lehet.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben szereplő korlátozások nem vonatkoznak jelen
Szerződés hatályba lépésekor már meglévő létesítményekre.

18. cikk

(1) A Szerződő Felek gondoskodnak az államhatár megjelölésének hétévenkénti
közös ellenőrzéséről, szükség szerinti felméréséről, és a megállapított hiányosságok
megszüntetéséről. A hétéves időszakot az előző ellenőrzés terepmunkáinak megkezdésétől
kell számítani.

(2) A egyik Szerződő Fél javaslatára, indokolt esetben az államhatár, vagy egy
része megjelölésének ellenőrzését, felmérését és a hiányosságok megszüntetését a Szerződő
Felek az (1) bekezdés szerinti rendszeres közös ellenőrzésen kívül is biztosítják.

(3) Az államhatár (1) és (2) bekezdés szerinti közös ellenőrzésének eredményei
alapján aktualizálni kell a határokmányokat, vagy el kell készíteni egy új határokmány
gyűjteményt.

(4) Az aktualizált határokmányt, vagy az új határokmány-gyűjteményt a Szerződő
Felek belső jogszabályai szerint kell jóváhagyni.

19. cikk

Amennyiben szükségessé válik a Szerződő Felek és harmadik ország államhatárainak
találkozási pontját jelölő határjel felújítása, akkor a munkát valamennyi érintett állam illetékes
szerveinek megállapodása alapján végzik el.

20. cikk

(1) A határmunkák elvégzéséről- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- az I., XI.,
XII., XIII., XIV., XV., XVII. és XIX. határszakaszon Magyarország, a IV., VI., VII., VIII.,
IX. és X. határszakaszon a Szlovák Köztársaság gondoskodik.



9

(2) A Duna, Ipoly, Hernád, Ronyva, Bodrog, Felsőberecki-csatorna, Nagy-Karcsa,
Kis-Karcsa, Holt-Tisza és Tisza határvizeket érintő határmunkák elvégzéséről a Szerződő
Felek közösen, azonos teherviselés mellett gondoskodnak, kivéve az államhatár
megjelölésének karbantartását, amelyet mindkét Szerződő Fél a saját területén biztosít.

(3) A Szerződő Felek saját költségük terhére biztosítják a határokmányok és a
határokmány-gyűjtemény kidolgozását és aktualizálását.

(4) A Határbizottság indokolt esetben dönthet a határmunkák elvégzésének (1) és
(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérő felosztásáról, szem előtt tartva a célszerűség, a
gazdaságosság és az azonos teherviselés elveit.

21. cikk

(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatáron, vagy az államhatár
térségében lévő ingatlanok tulajdonosai, használói, valamint az egyéb jogcím szerinti
jogosultak a határmunkák végzését előzetes tájékoztatást követően eltűrjék, beleértve az
ingatlanokra történő belépést és behajtást.

(2) Határmunkát csak a jelen Szerződés 23. cikke (1) bekezdésének m) pontjában
meghatározott megbízólevéllel rendelkező, vagy az általa készített névjegyzékben szereplő
személy végezhet.

(3) Amikor az egyik Szerződő Fél megbízásából eljáró személy a másik Szerződő
Fél területén teljesíti feladatát, az általa a tevékenysége során okozott károkért az őt megbízó
Szerződő Fél azon Szerződő Fél joga szerint felel, amelynek a területén a károkozás történt.

(4) Az a Szerződő Fél, amelynek területén a (3) bekezdésben említett kár
bekövetkezett, a kárt ugyanolyan feltételek mellett téríti meg, mintha azt az általa megbízott
személy okozta volna.

(5) Az a Szerződő Fél, amelynek a megbízásából eljáró személy a másik Szerződő
Fél területén harmadik személynek kárt okozott, teljes mértékben megtéríti a másik Szerződő
Félnek az általa a károsultnak vagy a kártérítésre jogosult más személyeknek kifizetett
kártérítés összegét.

(6) A (3) bekezdésben szabályozott esetben - az (5) bekezdésben foglalt
rendelkezés kivételével - a Szerződő Felek kölcsönösen lemondanak a másik Szerződő Fél
által okozott károk megtérítésének igényéről, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozták.

VI.FEJEZET
A Magyar-Szlovák Határbizottság

22. cikk
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(1) A Szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó feladataik végrehajtására
létrehozzák
a Magyar-Szlovák Határbizottságot.

(2) A Határbizottság Magyarország és a Szlovák Köztársaság küldöttségeiből áll.
A Szerződő Felek saját belső jogszabályaik alapján nevezik ki a küldöttségeik elnökét,
elnökhelyettesét és legfeljebb további három tagját.

(3) A Szerződő Felek a küldöttségek, valamint az elnökök kinevezéséről és az
elnökök felmentéséről diplomáciai úton értesítik egymást.

(4) A küldöttségek összetételében végrehajtott változásokról az elnökök írásban
tájékoztatják egymást.

(5) Az elnökök és elnökhelyetteseik, továbbá az elnökök által felhatalmazott
személyek jogosultak közvetlen kapcsolatot tartani egymással.

(6) A Határbizottság küldöttségei és elnökei a jelen Szerződésből fakadó feladatok
teljesítéséhez jogosultak szakértőket és más személyeket igénybe venni.

(7) A Szerződő Felek maguk viselik saját küldöttségük, szakértőik és a jelen
Szerződésből fakadó feladatok teljesítésében részt vevő, általuk igénybe vett más személyek
tevékenységének költségeit.

23. cikk

(1) A Határbizottság:

a) tervezi, szervezi, biztosítja, irányítja és ellenőrzi a határmunkákat, ellátja az
államhatárhoz kapcsolódó igazgatási feladatokat;

b) szervezi és elvégzi az államhatár megjelölésének közös ellenőrzését, a feltárt
hiányosságok felszámolását, és ezek eredményéről zárójegyzőkönyvet készít;

e) közös határszemlét tart az államhatáron, az államhatár és a határjelek állapotának
megvizsgálása, illetve a határvonallal és annak megjelölésével kapcsolatos
problémák megoldása céljából;

d) dönt az államhatár megjelölésének módjáról és a megjelölés megváltoztatásáról;

e) meghatározza a határokmányok és a határokmány-gyűjtemény tartalmát, formáját és
elkészítésének módját;

f) elkészíti a határokmányokat és a határokmány-gyűjteményt, valamint biztosítja azok
aktualizálását;

g) véleményezi a jelen Szerződés 16. cikkében meghatározott területeken tervezett
építési munkákat;
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(2)

h) véleményezi az államhatár térségében tervezett, a természeti kincsek felkutatásával,
valamint az építkezésekkel összefüggő munkákat, amennyiben azok kivitelezése a
Szerződő Felek illetékes hatóságainak álláspontja szerint kihatással lehet a
határvonalra és annak megjelölésére;

i) meghatározza a g) és h) pontokban említett munkák megkezdése előtt a
határvonallal és annak megjelölésével összefüggő intézkedéseket;

j) javaslatokat készít az államhatár módosítására, a változtatással összefüggő
okmányokra, és ezeket a Szerződő Felek illetékes szervei elé terjeszti;

k) közös műszaki szakértői csoportot és közös mérőcsoportokat, valamint szükség
esetén, konkrét feladat megoldására szakértői munkacsoportot hoz létre, és
meghatározza tevékenységük és együttműködésük elveit;

1) elbírálja és jóváhagyja a közös műszaki szakértői csoport és a közös mérőcsoportok
által kidolgozott okmányokat;

m) a természetes személyek részére az államhatáron végzendő határmunkákhoz
megbízólevelet állít ki, valamint meghatározza annak tartalmát és formáját;

n) meghatározza ügyrendjét, és kiadja a határmunkák elvégzésére, valamint a
határokmányok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó utasításokat.

A Határbizottság nemjogosult módosítani az államhatárt.

24. cikk

( 1) A Határbizottság üléseken, munkatalálkozókon, közös határszemléken vagy
elnökei közötti levélváltás útján végzi tevékenységét.

(2) A Határbizottság üléseit szükség szerint, de legalább kétévente egyszer a
Szerződő Felek államterületén felváltva tartja. Az ülés határszemlével is összeköthető.

(3) A Határbizottság indokolt esetben, egyik elnökének írásbeli javaslata alapján
soron kívüli ülést vagy közös határszemlét tart, ezen javaslat kézhezvételétől számított három
(3) hónapon belül.

(4) A Határbizottság minden ülésről, munkatalálkozóról és közös határszemléről
két (2) példányban, magyar és szlovák nyelven jegyzőkönyvet készít. A Határbizottság
jegyzőkönyveit és zárójegyzőkönyveit a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint kell
jóváhagyni.

(5) A Határbizottság mindkét küldöttsége saját államának címerével ellátott, a
Határbizottság elnevezését és a küldöttség megnevezését feltüntető száraz és nedves
bélyegzőt használ.



12

VII. FEJEZET
A viták rendezése

25. cikk

(1) A jelen Szerződés értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos vitákat a
Szerződő Felek illetékes hatóságaik közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a
Szerződő Felek ily módon nem tudnak megállapodni, a vitát diplomáciai úton rendezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárással sem kerül sor megegyezésre, a
Szerződő Felek egyikének kérésére a vitát a nemzetközi jog rendelkezései szerint
választottbíróság elé terjesztik.

VIII. FEJEZET
Záró rendelkezések

26. cikk

A jelen Szerződés rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú
nemzetközi szerződéseiben szereplő kötelezettségvállalásait. A jelen Szerződés nem
befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Szerződő Felek európai uniós tagságából
fakadnak.

27. cikk

(1) A jelen Szerződést meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Szerződő
Felek Pozsonyban cserélik ki. A jelen Szerződés a megerősítésről szóló okiratok kicserélését
követő második (2.) hónap első (1.) napján lép hatályba.

(2) A jelen Szerződés 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10. és 11. cikkeinek rendelkezései nem
mondhatók fel. A jelen Szerződés többi rendelkezése határozatlan időre szól, és azt bármelyik
Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja. A jelen Szerződés felmondott
rendelkezései a felmondásról szóló jegyzék másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő
hatodik (6.) hónapot követő hónap első (1.) napján hatályukat vesztik.

(3) A jelen Szerződés 7. cikk (2) bekezdése szerinti új határokmány-gyűjtemény
hatálybalépését követően a jelen Szerződés 6. cikkében felsorolt határokmányok hatályukat
vesztik.

(4) A jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság és
a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozásáról szóló, Prágában,
1956. évi október hó 13. napján aláírt Szerződés és Zárójegyzőkönyv hatályát veszti.

Készült Amszterdamban, 2016. évi január hónap 25. napján, két eredeti példányban, magyar
és szlovák nyelven készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
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Magyarország nevében a Szlovák Köztársaság nevében"

,,ZML UVA 
MEDZI

MADARSKOM
A

SLOVENSKOU REPUBLIKOU
0 STÁTNEJ HRANICI

Mad'arsko

a

Slovenská republika

(d'alej len ,,zmluvné strany"),

vzájomne respektujúc svoju územnú celistvost' a neporusitel'nost' státnej hranice medzi
oboma státmi,

dodrziavajúc a uskutoöriujúc zásady a ciele Zmluvy o dobrom susedstve a priatel'skej
spolupráci medzi Mad'arskou republikou a Slovenskou republikou podpísanej 19. marca 1995
V Parízi,

vedené zelaním uröit' a dokumentovat' státnu hranicu,

v snahe zabezpeöit' vyznaöenie a viditel'nost' hraniönej öiary a ich kontrolu, vykonávat'
priebeznú údrzbu hraniönych znakov a zameriavanie státnej hranice,

s ciel'om riesit' v duchu vzájomného porozumenia zmeny státnej hranice v súvislosti s
opatreniami, ktoré boli vykonané na vodohospodársky upravenych úsekoch hraniönej rieky
lpel', ako aj riesit' situáciu, ku ktorej doslo vybudovaním kanalizácie presahujúcej státnu
hranicu samosprávou mad'arskej obce Somoskőújfalu a vytvorit' podmienky na vyuzívanie
príslusnych pril'ahlych plöch,

dohodli sa takto:
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PRVÁCAST
VYMEDZENIE POJMOV

CLÁNOKl

Na úöely tejto zmluvy sa rozumie:

a) hraniöná őiara=- prieseénica státnej hranice a zemského povrchu,
b) hraniöny bod - bod hraniönej öiary jednoznaéne uröeny súradnicami v hraniönych

dokumentoch,
e) nevyznaöeny hraniöny bod - hraniöny bod v teréne nevyznaöeny hraniönym znakom,
d) hraniéná cesta - cesta alebo úsek cesty, ktorou v pozdlznom smere prebieha hraniéná

öiara,
e) hraniéná priekopa - priekopa alebo úsek priekopy, ktorym v pozdlznom smere prebieha

hraniöná öiara,
t) hraniöná voda - rieka, potok, kanál, stojatá voda trvalého charakteru alebo ich úseky,

ktorymi prebieha hraniéná öiara, alebo ktoré hraniéná öiara opakovane pretína a sú
uvedené v hraniénom dokumentárnom diele,

g) hraniöné práce - práce spojené so zameraním a vyznaöením státnej hranice, kontrolou,
obnovením a s údrzbou jej vyznaéenia,

h) priestor státnej hranice - súvisly pás do vzdialenosti pát'desiat (50) metrov na oboch
stranách státnej hranice alebo súvisly pás stopat'desiat (150) metrov na oboch stranách
státnej hranice na úsekoch hraniönych vőd,

i) hraniöná komisia - mad'arsko-slovenská hraniéná komisia zriadená podl'a ölánku 22
tejto zmluvy.

DRUHÁCAST

URCENIE STÁTNEJ HRANICE

CLÁNOK2

Státna hranica medzi Mad'arskom a Slovenskou republikou (d'alej len ,,státna hranica") je
rad vertikálnych rovín, ktory prechádza hraniönou éiarou a oddel'uje od seba územia
zmluvnych strán a objekty, prípadne ostatné zariadenia na zemskom povrchu, pod a nad
zemskym povrchom.

CLÁNOK3

(1 )Státna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku státnych hraníc Mad'arska,
Slovenskej republiky a Rakúskej republiky vyznaéeného hraniénym znakom ,,Triplex"
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prevazne vychodnym smerom az k bodu styku státnych hraníc Mad'arska, Slovenskej
republiky a Ukrajiny vyznaöenému hraniönym znakom ,,Tisa".

(2)Státnu hranicu mozno menit' len na základe medzinárodnej zmluvy.

CLÁNOK4

Státnu hranicu uréuje:
a) Mierová zmluva medzi Mad'arskom a mocnost'ami spojenymi a zdruzenymi podpísaná

dűa 4. júna 1920 v Trianone (Cast' II, ölánok 27, bod 4.),
b) Mierová zmluva medzi Mad'arskom a mocnost'ami spojenymi a pridruzenymi

podpísaná dna 10. februára 1947 v Parízi (Cast' I, ölánok 1, ods. 4. písm. b) a e)),
e) Závereöny protokol o prácach Rozhraniöovacej komisie utvorenej zo zástupcov

mad'arskej a éeskoslovenskej vlády v zmysle ölánku 1, ods. 4. písm. d) Parízskej
mierovej zmluvy podpísany dűa 22. decembra 1947 v Bratislave,

d) Dodatkovy protokol e. 1 k Závereönému protokolu Mad'arsko-éeskoslovenskej
rozhraniöovacej komisie podpísanému dií.a 22. decembra 1947 v Bratislave podpísany
diia 11. októbra 1948 v Bratislave,

e) Závereöny protokol o rokovaniach medzi delegáciou ministerskej rady Mad'arskej
l'udovej republiky a delegáciou vlády Ceskoslovenskej republiky o úprave drobnejsích
porúch mad'arsko-öeskoslovenskych státnych hraníc podpísany dűa 6. júna 1952 v
Bratislave a prílohy tohto protokolu,

f) Zmluva medzi Mad'arskou republikou a Slovenskou republikou o zmenách priebehu
státnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonanych na hraniönych riekach
Ipel', Slaná a Roií.ava podpísaná díia 21. apríla 1997 v Bratislave.

CLÁNOKS

(1 )Státna hranica je rozdelená na dvadsat' hraniönych úsekov oznaöenych rímskymi
öíslicami od I. po XX., postupne v smere od západu na vychod,

(2)Údaje o státnej hranici, jej vyznaöení a o hraniönych úsekoch sú uvedené v hraniénych
dokumentoch.

CLÁNOK6

Hraniéná öiara je zaznamenaná:

a) hraniönymi dokumentmi úöinnymi ku diiu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré
tvoria neoddelitel'nú súéast' medzinárodnych dokumentov, a to:

1. podrobnym popisom hraniönej öiary medzi zmluvnymi stranami,
11. mapami státnej hranice v mierke 1 :2880 a 1 :5000,

111. meraéskymi náörtmi,
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1v. zmenami a doplneniami dokumentov uvedenych v písmenách a) az e) schválenymi
príslusnymi orgánmi zmluvnych strán; a

b) dokumentom uvedenym v ölánku 10 tejto zmluvy.

CLÁNOK7

(1 )Zmluvné strany zabezpeöia do dvoch rokov odo díia nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy zaöatie zamerania státnej hranice kontrolou polohy hraniönych znakov geodetickym
zameraním, zameraním brehov hraniönych vöd, okrajov hraniönych ciest a hraniönych
priekop a novym zameraním pril'ahlych území v celej dlzke státnej hranice, a na tomto
základe vyhotovenie nového hraniöného dokumentárneho diela.

(2)Nové hraniöné dokumentáme dielo tvorí:
a) popis státnej hranice a zoznam hraniönych vöd, hraniönych ciest a hraniönych priekop,
b) mapy státnej hranice,
e) zoznam súradníc státnej hranice.

(3)Metódy zamerania státnej hranice podl'a odseku 1 a obsah a formu nového hraniéného
dokumentárneho diela urőí hraniöná komisia.

(4)Ak sa zameraním státnej hranice zistí, ze hraniöná öiara zaznamenaná v hraniönych
dokumentoch podl'a élánku 6 tejto zmluvy prebieha namiesto hraniönej vody
po suchozemskej öasti, hraniéná komisia vyznaöí a vytyöi státnu hranicu podl'a úöinnych
hraniönych dokumentov.

CLÁNOK8

Státna hranica prebieha:
a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraniönych znakov osadenych priamo na

hraniönej öiare, alebo
b) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznaöenych hraniönych bodov, alebo
e) po priamej spojnici nevyznaöeného hraniéného bodu a nasledujúceho hraniöného znaku

osadeného na hraniönej öiare, alebo naopak.

TRETIACAST

ZMENY STÁTNEJ HRANICE

CLÁNOK9
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(l)Státna hranica sa mení na III. a IV. hraniénom úseku v súvislosti s vykonanymi
úpravami koryta hraniönej rieky Ipel' nasledovne:

a) v priestore mad'arskej obce Letkés a slovenskych obcí Lel'a a Salka od hraniöného
znaku III.6/2 po hraniöny znak III. 7 (hraniöné mapy öíslo III.5a., öíslo III.6b. a öíslo
III.7c.),

b) v priestore mad'arskych obcí Letkés a Ipolytölgyes a slovenskych obcí Salka a Malé
Kosihy od hraniéného znaku III.8/8 po hraniöny znak III.12/6 (hraniéné mapy öíslo
III.8c., öíslo III.9b. a öíslo III.1 0c.),

e) v priestore mad'arskej obce Ipolytölgyes a slovenskej obce Malé Kosihy od hraniöného
znaku III.12/14 po hraniöny znak III.12/17 (hraniöná mapa öíslo III.11 b. ),

d) v priestore mad'arskej obce Perőcsény a slovenskej obce Ipel'sky Sokolec od hraniöného
znaku III.20/6 po hraniöny znak III.22 (hraniéná mapa öíslo III.19b.),

e) v priestore mad'arskych obcí Tésa a Hont a slovenskych obcí Kubáüovo a Sahy od
hraniöného znaku IV./ax po hraniöny znak IV./1 a od hraniéného znaku IV.15/10 po
hraniöny znak IV.15/13x (hraniöné mapy öíslo IV.lb. a öíslo IV.7a.).

(2)Státna hranica sav súvislosti s vybudovaním kanalizácie v obci Somoskőújfalu mení
na VIII. hraniönom úseku v priestore mad'arskych obcí Somoskőújfalu a Salgótarján
Somoskő a slovenskej obce Siatorská Bukovinka od hraniéného znaku VIII. 7/2x po
hraniöny znak VIII.8x a od hraniöného znaku VIII.12/4x po hraniöny znak VIII.12/6x
(hraniöné mapy öíslo VIII.2a. a öíslo VIII.4a. ).

CLÁNOKlO

Zmeny státnej hranice v zmysle élánku 9 tejto zmluvy sú popísané v dokumente
,,Dokumentácia zmien mad'arsko-slovenskej hraniönej öiary - hraniöné úseky e. III., IV. a
VIII. - 2013", ktory ako príloha tejto zmluvy tvoríjej neoddelitel'nú súöast'.

CLÁNOKll

(1 )Casti státneho územia Slovenskej republiky oddelené v dösledku zmien státnej hranice
podl'a ölánku 9 tejto zmluvy s celkovou plochou 177 802 m2 pripadajú Mad'arsku.

(2)Nehnutel'nosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej éasti
státneho územia Slovenskej republiky podl'a odseku 1 prechádzajú dűom nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy do vlastníctva Mad'arska. Zmluvné strany upravia prevádzku, údrzbu a
rekonstrukciu stavebnych objektov hatí v priestoroch podl'a ölánku 9 ods. 1 písm. e) a d) tejto
zmluvy osobitnou medzinárodnou zmluvou najneskör do dvoch (2) rokov od nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy.

(3)Casti státneho územia Mad'arska oddelené v dősledku zmien státnej hranice podl'a
ölánku 9 tejto zmluvy s celkovou plochou 177 802 m2 pripadajú Slovenskej republike.

(4)Nehnutel'nosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej öasti
státneho územia Mad'arska podl'a odseku 3 prechádzajú dűom nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy do vlastníctva Slovenskej republiky.

(5)Plochy oddelenych öastí státnych území si zmluvné strany navzájom vyrovnali.
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CLÁNOK12

Hraniéná komisia vykoná do jedného (1) roka odo dna nadobudnutia platnosti tejto zmluvy
vyznaöenie zmien státnej hranice podl'a tejto zmluvy v teréne a zapracovanie tychto zmien do
úöinnych hraniönych dokumentov.

CLÁNOK13

(1 )Zmenou vlastníctva podl'a ölánku 11 ods. 1 az 4 tejto zmluvy k öastiam území a na nich
sa nachádzajúcim nehnutel'nostiam vrátane stavieb, zariadeniam a porastom zanikajú vsetky
doterajsie práva a závazky.

(2)Zmluvné strany potvrdzujú, ze vlastníkov nehnutel'ností vrátane stavieb, zariadení a
porastov podl'a ölánku 11 tejto zmluvy odskodnili podl'a vnútrostátnych právnych predpisov
zmluvnej strany, na státnom území ktorej sa nehnutel'nosti vrátrane stavieb, zariadenia a
porasty nachádzali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.

(3)Dodatocnú poziadavku na odskodnenie v súvislosti so zmenou vlastníctva
k vymenenym öastiam území treba uplatnit' voöi zmluvnej strane, na státnom území ktorej sa
tieto éasti územia nachádzali pred zmenou vlastníctva podl'a élánku 11 tejto zmluvy. Voéi
zmluvnej strane, do ktorej vlastníctva boli tieto öasti územia prevedené, nemozno uplatnit'
ziadnu poziadavku na odskodnenie.

(4)Zmluvné strany hradia vsetky náklady spojené so zmenami státnej hranice podl'a tejto
zmluvy na svojom státnom území.

STVRTÁCAST
VYZNACENIE STÁTNEJ HRANICE

CLÁNOK14

(1 )Druhy hraniönych znakov vyznaöujúcich státnu hranicu sú:
a) trojboky monolit osadeny na bode styku státnych hraníc Mad'arska, Slovenskej

republiky a Rakúskej republiky (hraniöny znak Triplex),
b) tri samostatne stojace monolity nepriamo vyznaöujúce bod styku státnych hraníc

Mad'arska, Slovenskej republiky a Ukrajiny (hraniöny znak Tisa),
e) základné hraniöné znaky osadené na zaöiatku hraniénych úsekov,
d) hlavné hraniéné znaky osadené na miestach vyraznych zmien smeru státnej hranice, na

terénnych zmenách, alebo pri dölezitych geografickych prvkoch,
e) medzil'ahlé hraniöné znaky osadené medzi hlavnymi hraniönymi znakmi,
f) doplűujúce hraniöné znaky osadené za úöelom lepsej viditel'nosti hraniönej öiary,
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g) atypické hraniöné znaky osadené z dővodu technickej alebo terénnej nároénosti.

(2)Státnu hranicu vyznaéujú v teréne hraniöné znaky nasledovne:
a) priamo, osadené jednotlivo na hraniönej öiare;
b) nepriamo, osadené mimo hraniönej éiary:

1. jeden, striedavo po oboch stranách hraniönych ciest, hraniönych priekop alebo
hraniönych vöd,

n. dva, na zaöiatku a na konci hraniénych ciest, hraniönych priekop alebo hraniönych
vőd, na miestach, kde státna hranica do nich vstupuje alebo z nich vystupuje a na
miestach, kde pre terénne prekázky nemozno osadit' hraniöny znak priamo do
hraniöného bodu,

111. tri, na miestach, kde sa stretajú dva nepriamo vyznaöené úseky státnej hranice.

(3)Tvar, rozmery, materiál, oznaöenie a poloha hraniönych znakov sú uröené v úöinnych
hraniönych dokumentoch.

(4)Ak je to potrebné, mozno státnu hranicu vyznaöit' odlisne od ustanovení odseku 1,
najma na mostoch a objektoch.

PIATA CAST 
SPRÁVA STÁTNEJ HRANICE 

CLÁNOK15

(1 )Zmluvné strany zabezpeöia, aby státna hranica bola jednoznaöne a zretel'ne vyznaöená a
geodeticky uröená. Zavazujú sa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy udrziavat' a podl'a
potreby obnovovat' hraniöné znaky a aktualizovat' hraniöné dokumentárne dielo; nové alebo
dopliíujúce hraniöné dokumenty schval'ujú zmluvné strany v zmysle svojich vnútrostátnych
právnych predpisov.

(2)Zmluvné strany udrziavajú hraniéné vody a objekty na státnej hranici tak, aby sa
zabránilo ohrozeniu alebo zniöeniu hraniönych znakov.

CLÁNOK16

(1 )Zmluvné strany zabezpeöia, aby na úsekoch s priamym vyznaőením státnej hranice bol
po oboch stranách státnej hranice udrziavany pás so sírkou jeden (1) meter bez porastov, ktoré
bránia vzájomnej viditel'nosti hraniönych znakov a viditel'nosti státnej hranice.

(2)Zmluvné strany zabezpeöia, aby na úsekoch s nepriamym vyznaöením státnej hranice
bola okolo hraniönych znakov kruhová plocha s polomerom jeden (1) meter bez porastov,
ktoré bránia viditel'nosti hraniénych znakov a pri znakoch osadenych vo dvojici alebo v trojici
aj ich vzájomnej viditel'nosti.
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(3)Zmluvné strany za porasty brániace viditel'nosti hraniönych znakov podl'a odsekov 1 a 2
povazujú aj öasti porastov prerastajúce do priestoru hraniöného pásu, alebo do vol'nej
kruhovej plochy okolo hraniönych znakov.

(4)Hranicná komisia sa v ojedinelych prípadoch a z dővodov hospodámosti moze
rozhodnút', ze práce súvisiace s udrziavaním vol'ného hraniöného pásu a vol'nej kruhovej
plochy podl'a odsekov 1 a 2 zabezpeöí jedna zo zmluvnych strán na oboch státnych územiach.

CLÁNOK17

(l)Na plochách uvedenych v ölánku 16 tejto zmluvy mozno zriad'ovat' len objekty, ktoré
slúzia doprave, ochrane státnej hranice, vodohospodárskym ciel'om, ako aj vedenia, ktoré
státnu hranicu pretínajú. Zmluvné strany sa mőzu v osobitnych prípadoch dohodnút' inak.

(2)Prevádzku, udrziavanie a rekonstrukciu objektov na státnej hranici upravuje
medzinárodná zmluva.

(3)Hranice nehnutel'nosti, ktorá sa nachádza pri státnej hranici, mozno trvalo vyznaöit' len
vo vzdialenosti vaöse] ako dva (2) metre od státnej hranice.

(4)0bmedzenia podl'a odsekov 1 a 3 sa nevzt'ahujú na objekty, ktoré v öase nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy uz existujú.

CLÁNOK18

(l)Zmluvné strany zabezpeöia kazdych sedem rokov vykonanie spoloönej kontroly
vyznaöenia státnej hranice, podl'a potreby jej zameranie a odstránenie zistenych nedostatkov.
Sedemroéné obdobie sa poöíta od zaöatia prác predchádzajúcej kontroly v teréne.

(2)Na návrh jednej zo zmluvnych strán, v odővodnenom prípade, zmluvné strany
zabezpeöia kontrolu vyznaöenia a zameranie státnej hranice alebo jej öasti a odstránia
nedostatky aj mimo pravidelnej spoloönej kontroly podl'a odseku 1.

(3)Na základe vysledkov spoloönej kontroly státnej hranice podl'a odsekov 1 a 2 sa
aktualizujú hraniöné dokumenty alebo sa vyhotoví nové hraniöné dokumentáme dielo.

(4)Aktualizované hraniéné dokumenty alebo nové hraniéné dokumentáme dielo podliehajú
schváleniu podl'a vnútrostátnych právnych predpisov zmluvnych strán.



21

CLÁNOK19

Akje potrebné obnovenie vyznaöenia bodu styku státnej hranice zmluvnych strán s tretím
státom, práce sa vykonajú na základe dohody príslusnych orgánov vsetkych dotknutych
státov.

CLÁNOK20

(l)Vykonávanie hraniönych prác na hraniönych úsekoch I., XI., XII., XIII., XIV., XV.,
XVII. a XIX. zabezpeöuje Mad'arsko a na hraniönych úsekoch IV., VI., VII., VIII., IX. a X.
zabezpeéuje Slovenská republika, s vynimkou podl'a odseku 2.

(2)Vykonávanie hraniönych prác na hraniönych vodách Dunaj, Ipel', Hornád, Roűava,
Bodrog, Hornoberecky kanál, Vel'ká Kröava, Malá Kröava, mftve rameno Tisy a Tisa
zabezpeöujú zmluvné strany spoloöne rovnakym dielom, okrem údrzby vyznaöenia státnej
hranice, ktoré zabezpeöuje kazdá zmluvná strana na vlastnom území.

(3)Zmluvné strany zabezpeöia na vlastné náklady vyhotovenie a aktualizáciu hraniönych
dokumentov a hraniöného dokumentárneho diela.

(4)Hranicná komisia möze v opodstatnenych prípadoch rozhodnút' o inom rozdelení
vykonávania hraniénych prác ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2 so zretel'om na zásady
úöelnosti, hospodárnosti a rovnakého znásania nákladov.

CLÁNOK21

(1 )Zmluvné strany zabezpeéia, aby vlastníci, uzívatelia nehnutel'ností, alebo iné oprávnené
osoby, ktoré sa nachádzajú na státnej hranici alebo v priestore státnej hranice, strpeli po
predchádzajúcom oznámení vykonávanie hraniönych prác, vrátane vstupu a vjazdu na
nehnutel'nosti.

(2)Hranicné práce mőze vykonávat' len osoba, ktorá je drzitel'om poverenia podl'a élánku
23 ods. 1 písm. m) tejto zmluvy, alebo je uvedená v mennom zozname vypracovanom
takymto drzitel'om.

(3)Ak osoba, konajúca z poverenia jednej zo zmluvnych strán vykonáva svoju úlohu na
území druhej zmluvnej strany, za skodu spősobenú jeho éinnost'ou zodpovedá poverujúca
zmluvná strana podl'a práva zmluvnej strany, na území ktorej bola skoda spősobená.
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(4)Zmluvná strana, na území ktorej vznikla skoda podl'a odseku 3, nahradí skodu za tych
istych podmienok, ako keby ju spösobila űou poverená osoba.

(5)Zmluvná strana, z poverenia ktorej osoba konajúca na území druhej zmluvnej strany
spösobila skodu tretej osobe, nahradí v plnej vyske druhej zmluvnej strane náhradu skody,
ktorú táto vyplatila poskodenej osobe alebo inym na náhradu skody oprávnenym osobám.

(6)V prípade uvedenom v odseku 3 - okrem ustanovenia odseku 5 - sa zmluvné strany
vzájomne zriekajú nárokov na uhradenie sköd spősobenych druhou zmluvnou stranou
s vynimkou, ak by bola skoda spösobená zámeme alebo hrubou nedbanlivost'ou.

SIESTACAST

MADARSKO - SLOVENSKÁ HRANléNÁ KOMIS/A 

CLÁNOK22

(1 )Zmluvné strany na vykonanie úloh, ktoré im vyplyvajú z ustanovení tejto zmluvy,
zriadia Mad'arsko - slovenskú hraniönú komisiu.

(2)Hranicná komisia je zlozená z delegácií Mad'arska a Slovenskej republiky. Zmluvné
strany podl'a ich vnútrostátnych právnych predpisov vymenúvajú predsedov delegácií, ich
zástupcov a d'alsích najviac troch ölenov.

(3)Zmluvné strany si vymenovanie delegácií a predsedov a odvolanie predsedov oznamujú
diplomatickou cestou.

(4)Zmeny v zlození delegácií si predsedovia oznamujú písomne.

(5)Predsedovia, ich zástupcovia a predsedami splnomocnené osoby sú oprávnené
udrziavaf priamy styk.

(6)Delegácie hraniönej komisie a ich predsedovia sú oprávnení prizvat' expertov a iné
osoby na plnenie úloh vyplyvajúcich z tejto zmluvy.

(7)Zmluvné strany uhrádzajú vsetky náklady na cirmost' svojej delegácie, expertov a inych
prizvanych osőb, ktoré plnia úlohy vyplyvajúce z tejto zmluvy.

CLÁNOK23

(1 )Hranicná komisia:
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a) plánuje, organizuje, zabezpeéuje, usmeriíuje a kontroluje hraniöné práce a plní úlohy pri
správe státnej hranice,

b) organizuje a vykonáva spoloönú kontrolu vyznaöenia státnej hranice a odstránenie
zistenych nedostatkov; o vysledku vypracuje závereöny protokol,

e) vykonáva spoloönú prehliadku státnej hranice s ciel'om zistenia a preverenia stavu
státnej hranice, hraniönych znakov a riesenia problémov súvisiacich s hraniönou öiarou
a jej vyznaöenim,

d) rozhoduje o spősobe vyznaöenia státnej hranice a o zmenách jej vyznaéenia,
e) uröuje obsah, formu a spösob vyhotovenia hraniönych dokumentov a hraniöného

dokumentámeho diela,
f) vyhotovuje hraniöné dokumenty a hraniöné dokumentáme dielo a zabezpeöuje ich

aktualizáciu,
g) vyjadruje sa k stavebnym prácam plánovanym v priestoroch podl'a ölánku 16 tejto

zmluvy,
h) vyjadruje sa k plánovanym prácam súvisiacim s vyhl'adávaním prírodného bohatstva,

plánovanym stavebnym opatreniam v priestore státnej hranice, ak ich realizácia podl'a
stanoviska príslusnych orgánov zmluvnych strán mőze mat' vplyv na priebeh a
vyznaöenie hraniönej éiary,

i) pred zaéatím prác podl'a písm. g) a h) uröuje opatrenia súvisiace s priebehom a
vyznaöením hraniönej öiary,

j) vypracováva návrhy na zmeny státnej hranice, súvisiacu dokumentáciu zmien a tieto
predkladá príslusnym orgánom zmluvnych strán,

k) zriad'uje spoloönú skupinu technickych expertov, spoloöné meraéské skupiny a v
prípade potreby pracovnú skupinu expertov na riesenie konkrétnej úlohy a uröuje
zásady pre ich cirmost' a spoluprácu,

1) posudzuje a schval'uje dokumenty vypracované spoloönou skupinou technickych
expertov a spoloönymi meraöskymi skupinami,

m)vydáva fyzickym osobám poverenie na vykonávanie hraniönych prác na státnej hranici
a uréuje obsah a formu tohto poverenia,

n) vydáva rokovací poriadok komisie, smemice na vykonávanie hraniönych prác a
smemice na vyhotovenie a aktualizáciu hraniönych dokumentov.

(2)Hranicná komisia nie je oprávnená menit' státnu hranicu.

CLÁNOK24

(1 )Hranicná komisia vykonáva svoju cirmost' na zasadaniach, pracovnych stretnutiach,
spoloönych prehliadkach státnej hranice alebo vymenou korespondencie medzi predsedami.

(2)Hranicná komisia uskutoöűuje zasadnutia podl'a potreby, najmenej raz za dva (2) roky,
striedavo na území zmluvnych strán. Zasadnutie möze byt' spojené aj s prehliadkou státnej
hranice.

(3 )Hranicná komisia uskutoőní, v odövodnenych prípadoch, na písomny návrh predsedu
jednej z delegácií mimoriadne zasadnutie alebo spoloénú prehliadku státnej hranice, a to do
troch (3) mesiacov odo diía doruéenia tohto návrhu.

(4)Hranicná komisia vypracuje z kazdého zasadnutia, pracovného stretnutia a spoloönej
prehliadky státnej hranice protokol vo dvoch (2) vyhotoveniach, kazdé v mad'arskom jazyku a
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v slovenskom jazyku. Protokoly a záverecne protokoly hraniönej komisie podliehajú
schváleniu podl'a vnútrostátnych právnych predpisov zmluvnych strán.

(5)Kazdá delegácia hraniönej komisie pouzíva peöiatku a peöatidlo so státnym znakom
vlastného státu a s uvedením názvu hraniönej komisie a delegácie.

SIEDMACAST
RIESENIE SPOROV

CLÁNOK25

(1 )Spory tykajúce sa vykladu alebo vykonávania tejto zmluvy riesia zmluvné strany
rokovaniami medzi svojimi príslusnymi orgánmi. Ak sa takymto spősobom zmluvné strany
nedohodnú, spor sa bude riesit' diplomatickou cestou.

(2)Ak sa ani postupom podl'a odseku 1 nedosiahne dohoda, na zíadost' jednej
zo zmluvnych strán sa spor predlozí rozhodcovskému súdu podl'a ustanovení medzinárodného
práva.

ÓSMACAST
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

CLÁNOK26

Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté závazky zmluvnych strán vyplyvajúce z inych
dvojstrannych alebo mnohostrannych medzinárodnych zmlúv. Táto zmluva nemá vplyv na
závazky vyplyvajúce z ölenstva zmluvnych strán v Európskej únii.

CLÁNOK27

(1 )Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikaéné listiny si zmluvné strany vymenia v
Bratislave. Táto zmluva nadobudne platnost' prvy (1.) deű druhého (2.) mesiaca
nasledujúceho po dni vymeny ratifikaönych listín.

(2)Clánky 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 11 tejto zmluvy nemozno vypovedat'. Ostatné ustanovenia
tejto zmluvy sú platné na neuröity éas, priöom ich möze ktorákol'vek zmluvná strana
kedykol'vek písomne vypovedat' diplomatickou cestou. Platnost' vypovedanych ustanovení
tejto zmluvy sa skonöí v prvy (1.) deii mesiaca nasledujúceho po uplynutí siestich (6)
mesiacov odo dna doruöenia oznámenia o vypovedi druhej zmluvnej strane.

(3)Nadobudnutím úöinnosti nového hraniöného dokumentárneho diela podl'a élánku 7 ods.
2 tejto zmluvy strácajú úöinnost' hraniöné dokumenty uvedené v ölánku 6 tejto zmluvy.
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(4)Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skonéí platnost' Zmluvy medzi Mad'arskou
l'udovou republikou a Ceskoslovenskou republikou o úprave rezimu na státnych hraniciach
podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe so Závereönym protokolom.

Dané v Amsterdame dűa 25. januára 2016, v dvoch pövodnych vyhotoveniach v
mad'arskomjazyku a v slovenskomjazyku, priöom obe znenia majú rovnakú platnost'.

ZA
MADARSKO

ZA
SLOVENSKÚ REPUBLIKU"

4. §

Az államhatár Szerződés szerinti változásait az 1. melléklet ,,A magyar-szlovák államhatár
vonala változásainak dokumentációja - III., IV., VIII. határszakasz - 2013" címmel
tartalmazza.

5. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) A 2-4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet a Szerződés 27. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Szerződés, a 2-4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a
külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6.§

Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért és a
térképészetért felelős miniszter gondoskodik.

7. §

Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár
rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés
kihirdetéséről szóló 1958. évi 15. törvényerejű rendelet.



1. melléklet a törvényhez
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A MAGYAR-SZLOVÁK ÁLLAMHATÁR
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DOKUMENTÁCIÓJA-Ili., IV., VIII.
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SLOVENSKEJSTÁTNEJ HRANICNEJ LiNIE-
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l. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 1. számú válto
zása a Hl. határszakaszon, az Ipoly határfo
lyónál, Letkés magyar település, illetve Lel'a
és Salka szlovák települések térségében, a
IIJ.6/2 és a IIl.7 számú határjelek között ta
lálható. Az államhatár változásának oka az
Ipoly folyón végzett vízgazdálkodási szabá
lyozási munkák, melyek következtében meg
változott az Ipoly határfolyó medre. Az ál
lamhatár változásának következtében tizenhá
rom helyszínen (1. - 13. sorszám alatt) került
sor államterUletek leválasztására. Magyaror
szág államterUletéből 6 db, összesen 107 72 I
m2 nagyságű, a Szlovák Köztársaság állam
területéből 7 db, összesen 79 083 m2 nagysá
gú terület leválasztása történt meg.

2. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 2. számú válto
zása a Ill. határszakaszon, az Ipoly határfo
JyónáJ, Letkés és Ipolytölgyes magyar telepü
lések, illetve Salka és Malé Kosihy szlovák
települések térségében, a IIL8/8 és a Ill.12/6
számú határjelek között található. Az állam
határ változásának oka az Ipoly folyón vég
zett vízgazdálkodási szabályozási munkák,
melyek következtében megváltozott az Ipoly
határfolyó medre. Az államhatár változásának
következtében huszonhárom helyszínen (14.-
36. sorszám alatt) került sor államterUletek
leválasztására. Magyarország államterületé
böl 12 db, összesen 35 372 m2 nagyságú, a
Szlovák Köztársaság államterUletéből 11 db,
összesen 66 487 m2 nagyságú terlllet levá
lasztása történt meg.

Zmena priebehu státnej hranice
císlo 1 

Zmena priebehu státnej hranice öíslo I je
na UI. hraniönom úseku na hraniönorn
vodnom toku Ipel' v priestore slovenskych
obcí Lela a Salka a mad'arskej obce Letkés,
medzi hraniönymí znakmi JII.6/2 az 111.7.
Dövodom zmeny sú vodohospodárske úpravy
vykonané na rieke lpel' a súvisiaca zmena
polohy koryta hraniöného vodného toku.
Dösledkom zmeny státnej hranice je trinást'
lokalft oddelenych öastí státnych území
(oznaöené öíslami I az 13). Ide o oddelenie
casti státneho územia Slovenskej republiky
na 7. plochách s celkovou vymerou 79 083
m2 a o oddelenie öasti státneho územia
Mad'arska na 6. plochách s celkovou
vymerou 107 721 m2• ·

Zmena priebehu státnej hranice
císlo 2

Zmena priebehu státnej hranice öíslo 2 je
na Ill. hraniönom úseku na hranlönom
vodnom toku Jpel' v priestore slovenskych
obcí Salka a Malé Kosihy a mad'arskych obcí
Letkés a Ipolytölgyes, medzi hranicnymi
znakmi 111.8/8 az III.12/6. Dővodom zmeny
sú vykonané vodohospodárske úpravy na
rieke lpel' a súvisiaca zmena polohy koryta
hraniöného vodného toku. Dösledkom zmeny
státnej hranice je dvadsat'tri lokalft
oddelenych öastí státnych území (oznaöené
öíslam! 14 az 36). Ide o oddelenie öasti
~átneho územia Slovenskej republiky na 11
plochách s celkovou vymerou 66 487 m2 a o
oddelenie öasti státneho územia Mad'arska na
12 plochách s celkovou vymerou 35 372 m2

zo státneho územia Mad'arska.
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3. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 3. számú válto
zása a III. határszakaszon, az Ipoly határfo
lyón, Malé Kosihy szlovák település térségé
ben létesített duzzasztömünél, Ipolytölgyes
magyar település, illetve Malé Kosihy szlo
vák település térségében, a Ill.12/14 és a
111.12/17 számú határjelek között található.
Az államhatár változásának oka a duzzasztó
mü megépítése és a kapcsolódó vízgazdálko
dási szabályozási munkák, melyek következ
tében megváltozott az Ipoly határfolyó med
re. Az államhatár változásának következtében
egy helyszínen {37. sorszám alatt), 26 082 m2

nagyságű terület került leválasztásra a Szlo
vák Köztársaság államterületéből.

4. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 4. számű.válto
zása a III. határszakaszon, az Ipoly határfo
lyón, Perőcsény és Tésa magyar település,
illetve Jpel'sky Sokolec szlovák település tér
ségében, a III.20/6 és a 111.22 számú határje
lek között található. Az államhatár változásá
nak oka a duzzaszrőmü megépítése és a kap
csolódó vízgazdálkodási szabályozási mun
kák, melyek következtében megváltozott az
Ipoly határfolyó medre. Az államhatár válto
zásának következtében egy helyszínen {38.
sorszám alatt), 4 741 m2 nagyságú terület
került leválasztásra a Szlovák Köztársaság
államterUietéből.

Zmena priebehu státnej hranice
císlo 3

Zmena priebehu státnej hranice öíslo 3 je
na UI. hraniönom üseku na hraniönom
vodnom toku lpel' v priestore hate pri
slovenskej obci Malé Kosihy a v priestore
mad'arskej obce Ipolytölgyes, medzi
hraníönyml znakmi IIl.12/14 az I,U.12/17.
Dővodom zmenyje vystavba hate a realizácia
nadviizujúcich vodohospodárskych úprav, v
dősledku ktorych sa zmenila poloha koryta
toku lpel'. Dösledkom zmeny státnej hranice
je oddelenie öasti státneho územia Slovenskej
republiky na jednej Iokalite (oznacená öíslom
37) s vymerou 26 082 m2•

Zmena priebehu statnej hraníce
císlo 4

Zmena priebehu ·státnej hranice öíslo 4 je
na III. hraniönom úseku na hraniönom
vodnom toku Ipel' v priestore slovenskej obce
Ipefsky Sokolec a mad'arskych obcí
Perőcsény a Tésa medzi hranicnymi znakmi
III.20/6 af 111.22. Dóvodom zmeny sú
vodohospodárske úpravy a to vystavbe hate a
a zmena polohy koryta toku Ipel' v tomto
priestore. Dősledkom zmeny státnej hranice
je oddelenie öasti státneho územia Slovenskej
republiky najednej lokalite (oznaöená öíslom
38) s vymerou 4 741 m2•
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5. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 1 - 4. számú
változása következtében a leválasztott állam
területekben területi különbség keletkezett.
Az összesített mérleg alapján az említett
helyszíneken összesen 33 414 m2 nagyságú
területtel csökkent a Szlovák Köztársaság
államterülete. A teljes kiegyenlítés érdekében
ezen hiány kiegyenlítésére a IV. határszaka
szon kerül sor. A területcsökkenést Tésa és
Hont magyar település, illetve Kubár'fovo és
Sahy (fesmák kataszteri terület) szlovák te
lepülések térségében, a JV./ax-lVJJ, vala
mint a IV.J5/10-JV.15/13x számú határjelek
között egyenJítik ki. Az államhatár változásá
nak következtében két helyszínen (39-40.
sorszám alatt), összesen 33 414 rn2 nagyságú
terület került leválasztásra Magyarország
ál lamteriiletéböl.

6. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 6. számú válto
zása a VIII. határszakaszon Somoskőújfalu és
Salgótarján-Somoskő magyar települések,
illetve Siatorska Bukovinka szlovák település
térségében, a Vlll.7/2x-VHI.8x és a
VIII.12/4x-VID.12/6x számú határjelek kö
zött található. Az államhatár változásának
oka, hogy megteremtődjön a Somoskőűjfalu
magyar település által a közös határút terüle
tén kiépített, a Szlovák Köztársaság államte
rületére benyúló szennyvízcsatomának az
államhatár átlépése nélkül történő működteté
sének és karbantartásának lehetősége. Továb
bi cél a használaton kívüli határút (füldút)
megszüntetése, és a Szlovák Köztársaság
államterillete ezzel összefüggő csökkenésé
nek kiegyenlítése.

Zmena priebehu státnej hranice
éfslo 5

V dősledku zmien priebehu státnej
hranice císlo I d 4 vzniká rozdiel vo vymere
oddelenych öastí státnych území. Podl'a
celkovej bilancie v uvedenych priestoroch
vznikol úbytok státneho územia Slovenskej
republiky o celkovej vymere 33414 m2•
Vyrovnanie tohto rozdielu sa v záujme úplnej
kompenzácie uskutoöní na IV. hraniönom
úseku. Úbytok je kompenzovany v priestore
slovenskych obcí Kubáiíovo a Sahy
(katastrálne územie Tesmák) a mad'arskych
obcí Tésa a Hont medzi hraniönymi znakmi
JVJax-IVJl a IV.15/10-IV.15/13x. Dősled
kom zmeny státnej hranice je oddelenie öastí
státneho územia Mad'arska na dvoch
lokalitách (oznaöené öíslami 39 a 40) s
celkovou vymerou 33 414 m2•

Zmena priebehu státnej hranice
císlo 6 

Zmena priebehu státnej hranice císlo 6 je
na VIII. hraniönom úseku v priestore
slovenskej obce Siatorská Bukovinka a
mad'arskych obcí a Somoskőújfalu és Salgó
tarján-Somoskő medzi hraníönyml znakmi
VIII.7/2x-VIII.8x a VIII.12/4x-VIII.12/6x.
Dővodom zmeny státnej hranice je
vybudovanie kanalizácie samosprávou
mad'arskej obce Somoskőújfalu v ploche
spoloönei hraníöne] cesty s presahom na
státne územie Slovenskej republiky za
ciel'om umoznít' jej riadnu prevádzku a
üdrzbu bez prekraöovanía státnej hranice.
Dalsím ciel'om je zrusenie nevyuzívanej
spoloöne] hranicnej cesty (pol'ná cesta) a v
koneönom dősledku vyrovnanie súvisiaceho
úbytku státneho územia Slovenskej
repubJiky. ·
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Az államhatár változásának következté
ben két helyszínen (41. - 42. sorszám alatt)
került sor azonos nagyságú, 1 409 m2 területű
államterület leválasztására Magyarország és a
Szlovák Köztársaság államterületéböl. Ezzel
megtörtént az államterületek leválasztott ré
szein a kölcsönös kiegyenlítésre az érdekelt
települések területén.

V dösledku zmeny státnej hranice boli
oddelené őasti státnych úzcmí v dvoch
lokalitách (oznaőené öíslami 4 I a 42) s
rovnakou vymerou l 409 m2 od státneho
územia Slovenskej republiky a Mad'arska,
Tym sú oddelené öasti státnych území
navzájom vyrovnané na území

. t ' 1 b '~,zam eresovanyc 1 o c1.
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