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felelően vissza fogja állítani és az Egyesült Nemzeteknek és állampolgáraik-
nak Magyarországon levő összes javait a jelenlegi állapot szerint vissza fogja 
adni. 
2. A magyar kormány kötelezi magát, hogy e cikk hatálya alá eső összes javak, 
jogok és érdekek mindennemű olyan tehertől és megterheléstől mentesen ál-
líttatnak vissza, amely esetleg a háború következményeként reájuk hárult, va-
lamint minden, a visszaadással kapcsolatban a magyar kormány részéről esz-
közölhető megterhelés mellőzésével. A magyar kormány hatályon kívül fog 
helyezni minden olyan rendszabályt, ideértve lefoglalásokat, zár alá vételeket 
vagy kényszerkezeléseket, amelyeket az Egyesült Nemzetek javai tekinteté-
ben 1939. évi szeptember hó 1. napja és a jelen Szerződés életbelépése kö-
zötti időben foganatosított. Amennyiben a javak a jelen Szerződés életbelé-
pésétől számított hat hónapon belül nem kerültek visszaadásra, kérvény 
nyújtandó bé a magyar hatóságokhoz, mégpedig nem később, mint a Szer-
ződés életbelépésétől számított 12 hónapon belül, kivéve azokat az eseteket, 
amikor az igénylő bizonyítani tudja, hogy a kérvényt e határidőn belül nem 
nyújthatta be. 

A 27. cikkely 1. és 2. paragrafusai továbbá lerögzítik: 
1. Magyarország kötelezettséget vállal arra nézve, hogy minden olyan eset-
ben, amidőn magyar fennhatóság alá tartozó személyeknek Magyarországon 
lévő javaira, törvényes jogaira vagy érdekeire, e személyek faji származása 
vagy vallása miatt 1939. évi szeptember hó 1. napja óta zár alá vételt, elkob-
zást vagy kényszerkezelést rendeltek el, az említett javakat, törvényes jogokat 
és.érdekeket a tartozékaikkal együtt visszaállítja, vagy, ha a visszaállítás lehe-
tetlen, e tekintetben megfelelő kártalanítást ad. 
2. A magyar kormány mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek vagy kö-
zösségeknek Magyarországon levő összes javait, jogait és érdekeit, akik, ille-
tőleg amelyek egyénenként vagy mint összességek tagjai faji, vallási vagy más 
fasiszta szellemű zaklató rendszabály tárgyai voltak, amennyiben azokra néz-
ve a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hónap alatt örökös nem je-
lentkezett vagy igénybejelentés nem érkezett, át fogja ruházni az ilyen szemé-
lyeket, szervezeteket vagy közösségeket Magyarországon képviselő szerveze-
tekre. Az átruházott javakat ezek a szervezetek az említett magyarországi 
összességek, szervezetek és közösségek életben maradt tagjainak támogatásá-
ra és helyreállítására fogják fordítani. Ezeket az átruházásokat a jelen Szerző-
dés életbelépése után 12 hónapon belül kell foganatosítani, s azok magukban 
fogják foglalni a jelen cikk 1. bekezdése értelmében visszaállítandó javakat, 
jogokat és érdekeket is.39 

Ezek a rendelkezések, a fegyverszüneti egyezmény és a békeszerződés 
számos más, hasonló kikötésével egyetemben, nagyjából csak puszta ki-
jelentések maradtak.40 Inkább csak kívánalmakat és elveket testesítettek 
meg, semmint szigorú, kötelező érvényű rendelkezéseket; nem voltak ha-
tályosak (hiányzott a helyhatósági adaptálás és a végrehajtási utasítás), és 
nem helyeztek kilátásba büntetést be nem tartásuk esetére, kivéve azt, 
hogy nemzetközi bíróságnál keresetet-lehetett benyújtani. 


