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i- §■ V
Tekintettel a kényszerhelyzetre, mely Magyarországra 

nézve a világháború szerencsétlen kimenetele folytán elő
állott és amely annak idején a m. kir. kormánynak a béke
szerződés aláírására vonatkozó elhatározásánál is döntő 
súllyal birt: az Északamerikai Egyesült Államokkal, a 
Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és
Japánnal, továbbá Belgiummal, Kubával, Görög
országgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, 
Portugáliával, Romániával, a Állam
mal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi junius 
hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés a hozzá
tartozó térképpel és a békeszerződés egyes rendelkezései
nek függelékeivel, valamint a békeszerződés kiegészítéséül 
ugyancsak 1920. évi junius hó 4. napján kelt jegyző
könyvvel és nyilatkozattal együtt a magyar állam törvényei 
közé iktattatik.

(A törvényjavaslat indokolásából:)
„A törvényjavaslat 1. §~a — kifejezetten utalva a kényszerhelyzetre, amely 

Magyarországra nézve a világháború szerencsétlen kimenetele folytán előállott 
s amely annakidején a m. kir. kormánynak a békeszerződés aláírására vonat
kozó elhatározásánál is döntő súllyal birt — a békeszerződést a hozzátartozó 
térképpel és a békeszerződés egyes rendelkezéseinek függelékeivel, valamint 
a békeszerződést kiegészítő jegyzőkönyvvel ég nyilatkozattal együtt a nemzet
közi egyezmények törvénybeiktatásánál szokásos módon a magyar állam tör
vényei közé iktatja.“

A békeszerződés francia eredeti szövegét és hivatalos magyar fordítását 
a 3. §., a békeszerződés I. és XIII. részének angol eredeti szövegét a 4. §., a 
békeszerződést kiegészítő jegyzőkönyv és nyilatkozat francia eredeti szövegét 
és hivatalos magyar fordítását az 5. és 6. §. tartalmazza, a békeszerződéshez 
tartozó térképpel pedig a 7. §. foglalkozik. *)

*) A békeszerződést becikkelyező törvény a békeszerződés életbelépése 
után fog kihirdettetni; 1. erre nézve a 8. §-hoz tartozó jegyzetet a 286. lapon,



VIII

Az 1. §. szerint fövénybe iktatott okmányokban 
foglalt kikötéseket a minisztérium hajtja végre, de 
nyiben az e végből szükséges rendelkezések a törvény- 
hozás tárgyaira vonatkoznak, a nemzetgyűlés előzetes 
hozzájárulását kell kieszközölnie.

(A törvényjavaslat indokolásából:)
„A törvényjavaslat 2. §-a a békeokmányokban foglalt kikötéseknek végre

hajtására a minisztériumot hatalmazza fel, de természetesen azzal az alkot- 
mányszerü korlátozással, hogy amennyiben a végrehajtás során a törvényhozás 
tárgyaira vonatkozó rendelkezések válnak szükségesekké, a rendelkezéseket 
előzetesen törvénybe kell iktatni."

2 .  § .

2. §.

A békeszerződésnek és függelékeinek, amelyeknek 
helyes értelmezéséhez az 1920. május 6-án kelt kísérőlevél 
és válaszirat is hozzájárulnak, francia eredeti szövege és 
hivatalos magyar fordítása a következő:

A francia eredeti szöveg közlését mellőzzük.
(A törvényjavaslat indokolásából:)
„A 3—6, §-ok a békeszerződésnek és függelékeinek, valamint a béke- 

szerződést kiegészítő jegyzőkönyvnek és nyilatkozatnak francia eredeti szöve
gét és hivatalos magyar fordítását, ezenfelül a békeszerződés I. és XIII. ré
szének s e részek függelékeinek angol eredeti szövegét tartalmazzák,

A békeszerződés és függelékei, valamint a kiegészítő jegyzőkönyv és 
nyilatkozat ugyanis francia, angol és olasz nyelven állíttattak ki, azonban el
térés esetében — a békeszerződés záró rendelkezéseinek első bekezdése, 
valamint a jegyzőkönyv és nyilatkozat utolsó bekezdése értelmében — a fran
cia szöveg az irányadó, kivéve mégis a békeszerződés I. részét (A Nemzetek 
Szövetségének Egyességokmánya) és XIII. részét (Munka), amelyekre nézve 
a francia és az angol szövegek ereje azonos. Ennélfogva a békeszerződést és 
függelékeit, valamint a jegyzőkönyvet és nyilatkozatot a hivatalos magyar for
dításon kívül francia eredeti szövegben, a békeszerződés I. és XIII. részét és 
e részek függelékeit pedig ezenkívül angol eredeti szövegben is törvénybe 
kell iktatni."

A 3. §. szövegében előforduló mellékmondat: „amelyeknek helyes ér
telmezéséhez az 1920. évi május hó 6-án kelt kísérőlevél és válaszirat is hozzá
járulnak" a külügyi bizottság javaslatára vétetett fel a törvénybe.

A békeszerződés 54—66. cikkeihez tartozó jegyzetek — technikai okok
ból — nem az illető cikkek után, hanem a 288. és a 326 s következő lapokon 
találhatók.

A becikkelyező törvény 4—8. §-ait 1. a 284 s következő lapokon.



Hivatalos magyar forditás:

BÉKESZERZŐDÉS.

Az. Északamerikai Egyesült-Államok, a Brit Biroda
lom, Franciaország, Olaszország és Japán,

amely Hatalmakat a jelen Szerződés Szövetséges és 
Társult Főhatalmaknak nevez,

Belgium, Kina, Kuba, Görögország, Nikaragua, Pa
nama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-Hor- 
vát-Szlovén Aliam, Sziám és Cseh-Szlovákország,

amelyek a fentebb megnevezett Főhatalmakkal együtt 
a Szövetséges és Társult Hatalmakat alkotják, 

egyrészről; 
és Magyarország 
másrészről;
tekintettel arra, hogy Békeszerződés köthetése céljá

ból Ausztria-Magyarország volt császári és királyi Kor
mányának kérelmére a Szövetséges és Társult Főhatal
mak 1918. évi november hó 3.-án Ausztria-Magyarország- 
nak fegyverszünetet engedélyeztek és ezt Magyarországra 
vonatkozólag az 1918. évi november hó 13.-án kötött ka
tonai egyezménnyel kiegészítették,

tekintettel arra, hogy a Szövetséges és Társult Ha
talmak szintén óhajtják, hogy szilárd, igazságos és tartós 
béke lépjen annak a háborúnak helyébe, amely háborúba, 
közvetlenül vagy közvetve, Ausztria-Magyarország ellenj 
többen közülök egymás után sodródtak bele, s amely 
háború Ausztria-Magyarország volt császári és királyi 
Kormányának 1914. évi julius hó 28.-án Szerbiához in
tézett hadüzenetével és az Ausztria-Magyarországgal szö
vetséges Németországnak ellenségeskedéseivel kezdődött,
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tekintettel arra, hogy a volt Osztrák - Magyar 
Monarchia ma már nem áll fenn és helyébe Magyar- 
országon magyar nemzeti Kormány lépett;

evégből a Magas Szerződő Felek meghatalmazottaikká 
kijelölték, Qiég pedig

Az Észákamerikai Egyesült-Államok elnöke:
Hugh Campbell Wallace urat, az Északamerikai Egyesült- 

Államok rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét Párisban;
ö Felsége Nagy-Britannia és Írország ■ Egyesült Ki

rályság, valamint a Tengerentúli Brit Területek királya, 
India császára:

Right Honourable Edward-George» Villiers, Earl of Derby urat, 
K. G., P. C.,K. C. V. O., C. B., Ő brit Felsége rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetét Párisban;

És
a Kanadai Dominium részéről:
Honourable Sir George Halsey Perley urat, K. C. M. G., 

Kanada főbiztosát az Egyesült Királyságban
az Ausztráliai Commonwealth részéről:
Right Honourable Andrew Fisher urat, Ausztrália főbiztosát 

az Egyesült Királyságban;
taz[ Ujzélandi Dominium részéről:
Honourable Sir Thomas Mackenzie urat, K  C. M. G., 

zéland főbiztosát az Egyesült Királyságban; 
a "Délafrikai Unió részéről:
Reginaid Andrew Blankenberg urat, 0. B. E., .a Délafrikai 

Unió Főbiztosának ügykörében eljáró megbízottat az Egyesült 
Királyságban;

India részéről:
Right Honourable Edward George Villiers, Earl of Derby 

urat, K. G., P. C., K  C. V. O., C. B., O brit Felsége rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövetét Párisban; 

a Francia Köztársaság elnöke:
Alexandre Millerand miniszterelnök és külügyminiszter urat'; 
Frédéric Franfois-Marsal pénzügyminiszter urat;
Auguste Paul-Louis Isaac, kereskedelem- és pénzügyi minisz

ter urat;
Jules Combon urat, Franciaország nagykövetét;
Georges Maurice Paléologue urat, Franciaország nagykövetét, 

a külügyminisztérium főtitkárát;
0 Felsége Olaszország királya:
Pelio Bonin Longare gróf urat, a Királyság szenátorát, ö  

Felsége Olaszország királyának rendkívüli és meghatalmazott nagy
követét Párisban;
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Mario Grassi ellentengernagy urat; 
ö Felsége Japán császára:

K. Matsui urat, Ő Felsége Japán császárának rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetét Párisban; 

ö Felsége a Belgák királya:
Jules Van den Heuvel rendkívüli követ és meghatalmazott 

miniszter, államminiszter urat;
Holin Jacquemyns urat, az Institut du droit international privé 

tagját, a belga bizottság főtitkárát;
a Kínai Köztársaság elnöke:
Vikyuin Wellington Koo urat;
Sao-Ke Alfred Sze urat; 
a Kubai Köztársaság elnöke:
Rafael Martinez Ortiz doktor urat, a Kubai Köztársaság 

rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét Párisban;
Ö Felsége a Hellének királya:
At hős Romanos urat, Ő Lelsége a Hellének királyának rend

kívüli követét és meghatalmazott miniszterét Párisban 
a Nikaraguai Köztársaság elnöke:
Carlos A. Villanueva urat, a Nikaraguai Köztársaság ügy

vivőjét Párisban;
a Panamai Köztársaság elnöke:
Raoul A. Amador urat, a Panamai Köztársaság ügyvivőjét 

Párisban ;
a Lengyel Köztársaság elnöke:
Eustache Sapieha herceg urat, a Lengyel Köztársaság rend

kívüli követét és meghatalmazott miniszterét Londonban;
Erasrne Piltz urat, a Lengyel Köztársaság rendkívüli követét 

és meghatalmazott miniszterét Prágában; 
a Portugál Köztársaság elnöke:
Affonzo Augusto} da Costa doktor urat, a minisztertanácsnak 

volt elnökét;
Joao Chagas urat, a Portugál Köztársaság rendkívüli követét 

és meghatalmazott miniszterét Párisban;
ö Felsége Románia királya:
Jón Cantacuzino doktor, állam miniszter urat;
Nicolae Titulescu volt miniszter államtitkár urat;
Ö Felsége a Szerbek, Horvátok és Szlovénok királya: 
Nicolas P. Pachitsch urat, a minisztertanács volt elnökét;
Ante Trumbic külügyminiszter urat; 
lyan Zolger jogi doktor urat;

i*
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Ő Felsége Sziám királya:
Charoon herceg urŐ Fenségét, Ő Felsége Sziám királyának 

rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét Párisban;
a Cseh-Szlovák Köztársaság elnöke:
Edouard Benes külügyminiszter arat;
Stephen Osusky urat, a Cseh-Szlovák Köztársaság rendkívüli 

követét és meghatalmazott miniszterét
Magyarország:

. fíenárd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter urat;
tordai Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalma

zott miniszter urat;
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik ki

cserélése után a következő rendelkezésekben állapodtak 
meg:

A jelen Szerződés életbelépésével a fiadiállapot meg
szűnik.

Ettől az időtől kezdve s a jelen Szerződés rendel
kezéseinek fenntartásával, a Szövetséges és Társult Ha
talmak Magyarországgal hivatalos., érintkezésbe lépnek.

1. Az 1920. január hó l5-iki békefeltételek bevezetésében Magyar- 
ország «Magyar Köztársaság», a magyar kormány pedig «köztársasági kor
mány» megjelöléssel szerepelt; a: magyar békeküldöttség észrevételei alap
ján azután a kifejezések «Magyarország» és «magyar nemzeti kormány» 
kifejezésekre helyesbittettek.

2. Az évi november hó 3-iki fegyverszüneti szerződést (az úgy
nevezett Diaz-féle egyezményt) a szövetséges és társult hatalmak részéről 
az olasz hadseregfőparancsnokság képviselői, élükön Badoglio tábornok
kal, Ausztria-Magyarország részéről pedig az osztrák-magyar hadsereg- 
főparancsnokság képviselői, élükön ’VY^ber tábornokkal, írták alá 
Páduában. E fegyverszüneti szerződés alapján annak aláírásától 
számított huszonnégy órával, vagyis, 1918. évi november hó 4-én* 
délután 3 órakor az ellenségeskedés az összes osztrák-magyar frontokon 
szárazföldön. tengeren és levegőben megszűnt. Pár nappal később, 1918. 
évi november hó lo-án a» most említett fegyverszüneti szerződésnek Ma
gyarországgal szemben való alkalmazásának szabályozása végett a szö
vetséges és társult hatalmak között és Magyarország között katonai egyez
mény létesült, amelyet a jelzett napon Belgrádban egyrészről Michits vajda 
és Henrys tábornok, másrészről pedig Linder Béla Írtak alá. E katonai; 
egyezmény alapján, amely a fegyverszüneti szerződésnél sokkal súlyosabb 
feltételeket tartalmazott, vette kezdetét hazánk nagyrészének megszállása. 
A fegyverszüneti szerződésnek és az azt, kiegészítő katonai egyezménynek 
teljes szövegét 1. a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság kiadásában meg^ 
jelent «Documents concernant 1‘exécution de Parmistice en Hongrie* cimü 
műben.

3. A Magyarországot érintő nevezetesebb hadüzenetek a világháború
alatt :



1914 julius 28- Ausztria-Ma «y arország Szerbiának;
1914 augusztus 6. Ausztria-Magy ar ország Oroszországnak;
1914 augusztus 7. Montenegro Ausztria-Magyarországnak;
1914 augusztus 12. Nagybritannia Ausztria-MagvarországUak;
1914 augusztus 12. Franciaország Ausztria-Magyarországnak ;
Hivatalos magyar fordítás.
1914 augusztus 28. Ausriria-Magyarország Belgiumnak;
1915. május 23. Olaszország Ausztria-Magyarországnak;
1916. augusztus 27. ítoniánia Ausztria-Magyurországnak;
1917. julius 22. Sziám Ausztria-Magyarországnak;
1917. augusztus 14 Kína Ausztria-Magyarországnak;
1917. december 8. Amerikai Egyesült-Államok Ausztria-Magyar

országnak. v
4  A tiadiáliapot a szövetséges és társult hatalmak között és Magyar- 

ország között a. békeszerződés életbelépésével ér véget; hogy a békeszer
ződés mikor lép életbe, erre vonatkozólag a 364. cikk után következő be
fejező rész bekezdései részletes szabályokat tartalmaznak, A békeszerződés 
életbelépésének napját a minisztérium rendelettel közzé fogja tenni. L. a 
békeszerződést becikkeiyező törvény 8. §-át s annak jegyzetét.

I. RÉSZ.
A Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.

A Szövetség eredeti tagjai (1. cikk). A tagok területi épségének biz
tosításai (10. cikk»). Tagfelvétel és kilépés (1. cikk). A Szövetség szervei 
(2—7. cikk). Állatidó Nemzetköri Bíróság tervezete (14. cikk). Vitás kér
dések eldöntése választott bíróság előtt (12—13. cikk); a Tanács előtt (12. 
és 15. cikk). Vitás kérdések nemtag államok között (17. cikk). Fegyver
kezés csökkentése (1., 8. és 9. cikk). Együttes fellépés háború cselében 
(11. és 16. cikk). Gyámság' fejletlenebb népek felett (22. cikk). Nemzetközi 
szerződések (18., 21. és 23. cikk); időnkinti felülvizsgálatuk (19. cikk); 
megszűnésük (20. cikk). Nemzetközi hivatalok (24. cikk). Egyességokmány 
módosítása (26. cikk).

A Magas Szerződő Felek,
avégfcől, hogy a nemzetek együttműködését előmoz

dítsák és a nemzetközi békét s biztonságot megvalósít
sák, még pedig :

azzal, hogy egyes esetekben kötelezettséget vállalnak 
a háború elkerülésére,

azzal, hogy nyílt, igazságos és becsületes nemzetközi 
összeköttetéseket tartanak fenn,

azzal, hogy a nemzetközi jog szabályait ezentúl a 
Kormányok kölcsönös magatartásának valóságos zsinór
mértékéül határozottan elismerik, és

azzal, hogy a szervezett népeknek egymásközti érint
kezésében az igazság uralmát és mindennemű szerződé
ses kötelezettségnek lelkiismeretes tiszteletbentartását biz
tosítják,
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megállapították a Nemzetek Szövetségének alább kö
vetkező Egyességokmányát.

1. cikk.
A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai azok az alá

író tagok, amelyeket a jelen Egyességokmány Függeléke 
megnevez, valamint az ugyanott megjelölt más Államok 
közül is azok, amelyek a jelen Egyességokmányhoz fenn
tartás nélkül csatlakoznak. Ez a csatlakozás nyilatkozattal 
valósul meg, amelyet az Egyességokmány életbelépésétől 
számitolt két hónapon belül kell a Titkársághoz benyúj
tani. Erről a nyilatkozatról értesíteni kell a Szövetség 
valamennyi többi tagját.

Bármely Aliam, Dominium vagy Gyarmat, amelynek 
önrendelkezési joga van, s amelyet a Függelék nem nevez 
meg, a Szövetség tagjává válhatik, ha a Közgyűlés két
harmad része ehhez hozzájárul, feltéve, hogy az illető 
Állam, Dominium vagy Gyarmat hathatós biztosítékot 
nyújt abbeli őszinte szándékáról, hogy nemzetközi köte
lezettségeit teljesíteni fogja és hogy elfogadja azokat a 
szabályokat, amelyeket szárazföldi, tengeri, úgyszintén légi 
hadiereje ás hadi felszerelésére nézve a Szövetség jónak 
lát megállapítani.

A Szövetség bármely tagja két évi előzetes felmon
dás után kiléphet a Szövetségből, feltéve, hogy a kilépés 
időpontjáig teljesítette valamennyi nemzetközi kötelezett
ségét, ideértve a jelen Egyességokmánybóól folyó köte
lezettségeket is.

Az Egyességokmány bevezetése szerint af« Nemzetek Szövetségének a 
célja az igazság érvényesítése, a jogrend uralmának s a világbékének biz
tosítása demokratikus közösségi szervezettel. Az 1. cikkből azonban ki
tűnik, hogy a Nemzetek Szövetsége nem az összes nemzeteknek egyenjogú 
és szabad csatlakozásán felépülő közössége. Nevezetesen a szabad csatla1 
kozás kiváltsága az 1. cikk szerint csupán az Egyességokmány Függelé
kében felsorolt 13 semleges államot illeti meg s az 1. cikk különbséget 
tesz a? Nemzetek Szövetségiének eredeti és utólag felvett tagjai közt. Ere
deti tagok az Egyességokmányt aláíró győztes államok és a Függelékben 
felsorolt semleges államok közül azok, amelyek az Egyességokmányhoz 
csatlakoznak, mig a többi államok, ideértve az összes legyőzött államo
kat, csak külön fel Nétel esetében léphetnek be a Nemzetek Szövetségébe, 
amihez a közgyűlésnek (1. 3. cikk) kétharmad szótöbbséggel hozott ha
tározata szükséges s a felvétel feltételei közt szerepel az illető állam fegy
verkezésének korlátozására' vonatkozóan a Nemzetek Szövetsége által ki
dolgozandó szahályok elfogadása. Az eredeti tagok ezzel szemben teljes 
hatalmi súlyúkkal lépnek be a Nemzetek Szövetségébe.

2. cikk.
A Szövetség a jelen Egyességokmányban körülirt
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tevékenységét Közgyűlés és Tanács utján gyakorolja, 
amelyek mellett állandó Titkárság működik.

A Szövetség tevékenységét a; 2. cikk értelmében a Közgyűlés és a 
Tanács utján gyakorolja. A Közgyűlés, amelyben a Szövetség minden 
egyes tagjának van szavazata (3. cikk utolsó bek.), a demokratikus, a 
nemzetek egyenjogúságán nyugvó szerv, míg a' Tanácsban, — amelyben 
al szövetséges és társult főhatalmokon kivtil a Szövetségnek egyelőre csak 
négy más tagja lesz képviselve (4 cikk 1. bek.), — előreláthatóan a nagy
hatalmak fognak dominálni, mert ha ez§k egymás közt megegyeznek, 
csupán ai tanácsban képviselt néhány államra kell politikai nyomást ki- 
fejteniök, hogy egyhangú határozat jöjjön létre.

Kétségtelen, hogy az egyenjogúsági elv csak a szabályozó’, az el
határozó szervnél kivárnia feltétlen érvényesülést, míg a végrehajtó szerv
nek egyszerűsített összetételűnek és kisebb létszámúnak kellene lennie. 
Azonban a Közgyűlés és a Tanács között nem ez a viszony, a Tanács 
nem egyszerűen végrehajtó szerv, mert az Egvességokmány a Közgyű
lésnek és a Tanácsnak a hatáskörét szószerint egészen azonosan álla
pítja meg olykép, hogy mindegyikük minden üggyel foglalkozhatik, amely 
a Szövetség működésének körébe esik, vagy a világbékét érinti (3. cikk 
3. bek. és 4. cikk 4. bek.) és csupán kivételesen határolja el egyes adott 
vonatkozásokban a Közgyűlés és a Tanács hatáskörét (6. cikk 2. bek., 
15. cikk utolsóelőtti bek.; egyenesen a Tanács hatáskörébe utal bizo
nyos ügyeket a 7. cikk 2. bek., a 8. cikk 2., 4. és 5. bek., 10. cikk, 13. 
cikk utolsó bek., 14. cikk 1. mondata, 16. cikk 2. és 4. bek., 17. cikk, a 22. 
cikk 3 utolsó bele, 24. cikk, mig a Közgyűlésébe a 19. cikk.). A hatás
körök kongruens *megállaipitása nyilvánvalóan azt a célzatot juttatja ki
fejezésre, hogy a Szövetség működése a nagyhatalmak domináló^ befolyása 
alatt álló Tanácsban összpontosuljon s hogy a Közgyűlés inkább formális 
működést tejtsen ki.

3. cikk.
A Közgyűlés a Szövetség tagjainak képviselőiből áll.
A Közgyűlés meghatározott időközökben és ha a 

körülmények megkívánják, más időpontokban is vagy a 
Szövetség székhelyén vagy más kijelölt helyen öl össze.

A Közgyűlés a maga ülésein minden üggyel foglal
kozhatik. amely a Szövetség működésének körébe esik, 
vagy a világbékét érinti.

A Közgyűlés ülésein a Szövetség minden egyes tag
jának csak egy szavazata és legfeljebb három képviselője 
lehet.

L. a 2. cikknél levő jegyzetet.
4. cikk.

A Tanács a Szövetséges és Társult FŐhatalmak kép
viselőiből, továbbá a Szövetség más négy tagjának kép
viselőiből áll. A Szövetségnek ezt a négy tagját a Köz
gyűlés saját tetszése szerint időről-időre jelöli ki. Addig, 
amig a Közgyűlés részéről először megjelölendő négy
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szövetségi tag a maga képviselőit ki nsm nevezi, Belgium, 
Brazilia, Spanyolország és Görögország képviselői lesznek 
a Tanács tagjai.

A Közgyűlés többségének hozzájárulásával a Tanács 
a Szövetségnek más tagjait is kijelölheti avégből, hogy 
ezentúl az ő képviselőik is állandó tagjai legyenek a Ta
nácsnak; ugyanily hozzájárulással a Tanács felemelheti 
azoknak a szövetségi tagoknak számát is, amelyeknek a 
Közgyűlés a Tanácsban képviseleti jogot ad.

A Tanács oly időpontokban, amint azt a körülmé
nyek megkívánják, de évenkint legalább egyszer vagy a 
Szövetség székhelyén vagy más kijelölt helyen ül össze.

A Tanács a maga ülésein minden üggyel foglalkoz- 
hatik, amely a Szövetség működésének körébe esik, vagy 
a világbékét érinti.

A Szövetségnek a Tanácsban nem képviselt minden 
tagját meg kell hivni, hogy képviselőt küldjön ki tag
sági joggal a Tanácsnak olyan üléseire, amelyeken a Szö
vetség illető tagjának érdekeit különösen érintő ügyeket 
tárgyalnak.

A Tanács ülésein a Szövetség minden egyes tagjának, 
amelynek a Tanácsban képviselője van, csak egy szavazata 
és legfeljebb egy képviselője lehet.

L. a 2. cikknél levő jegyzetet.
5. dkk. 4

Hacsak a jelen Egyessigokmány vagy a jelen Szer
ződés rendelkezései kifejezetten másként nem intézkednek, 
a Közgyűlésnek vagy' a Tanácsnak bármely ülésén a hatá
rozatokat az ülésen képviselt szövetségi tagok egyhangú 
hoízá javulásával kell hozni.

Minden eljárási kérdésben, amely a Közgyűlés vagy 
a Tanács ülésein felmerül, ideértve az egyes ügyek meg
vizsgálására szolgáló bizottságok kiküldését is, á Közgyű
lés vagy' a Tanács határoz, még pedig az ülésen képviselt 
szövetségi tagok szótöbbségével.

A közgyűlésnek első ülését és a Tanácsnak első ülését 
az Északamerikai Egyesült-Államok elnöke fogja össze- 
hivni.

Az Egyességokmány érteinkben nem szükséges egyhangú hozzájárulás 
aiKözgyűlés határozatához a 26. cikk 1. bekezdése esetében, s az egynangn 

határozattal egy tekintet alá esik a 15. cikk utalsó bekezdése értelmében 
létrejött határozat. Egyes esetekben a békeszerződés is megelégszik a szó
többséggel, 1. pl. a: 60. cikket.

6. cikk.
Az állandó Titkárságot a Szövetség székhelyén kell 

felállítani. A Titkárság a főtitkárból, továbbá megfelelő 
számú titkárból és egyéb személyzetből áll.
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Az első főtitkárt a Függelék nevezi meg; a jövőben 
a főtitkárt a Tanács fogja a Közgyűlés többségének hoz
zájárulásával: kinevezni.

A titkárokat és a titkárság egyéb személyzetét a fő
titkár nevezi ki a Tanács hozzájárulásával.

A főtitkár ilyen minőségben részt vesz mind a Köz
gyűlésnek, mind a Tanácsnak valamennyi ülésén.

A Titkárság költségeit a Szövetség tagjai viselik, abban 
az arányban, amelyben az Egyetemes Postaegyesület Nem
zetközi Irodájának költségeihez járulnak hozzá.

A főtitkár csák ilyen minőségben, vagyis csupán titkári feladatkör 
ellátásai végett vesz részt a Közgyűlés és a Tanács ülésein, de ott szava
zati joga természetesen nincs.

Az Egyetemes Posta egyesület Nemzetközi Irodája költségeinek vise
lésére nézve 1. a; legutóbbi alakjában 1906. évi május hó 26-án Kómában 
kelt egyetemes postaszerződés (1908 :XLV. t.-c.) 22. cikkének 1. pontját, 
27. cikkét és 24. cikkének 4. pontját.

7. cikk.
A Szövetség székhelye Genf.
A Tanács bármikor elhatározhatja, hogy a Szövetség 

■székhelyét máshová helyezi át.
Minden tisztség, amelyet a Szövetségnél vagy azzal 

kapcsolatban el kell látni, ideértve a Titkárságot is, egy
aránt betölthető férfival vagy nővel.

A Szövetség tagjainak képviselői és á- Szövetség hi
vatalnokai a Szövetség ügyeinek ellátása alatt a diplomáciai 
személyek kiváltságaiban és mentességeiben részesülnek.

A Szövetségnek vagy hivatalnokainak, avagy az ülé
seken résztvevő képviselőknek használatában álló épületek 
és egyéb ingatlanok sérthetetlenek.

E cikk szerint ai Szövetség tagjainak képviselői és a Szövetség (hi
vatalnokai a Szövetség ügyeinek ellátása alatt a diplomáciai személyek 
kiváltságaiban és mentességeiben részesülnek, vagyis a képviselőket e meg
bízatásuk tartama alatt és a hivatalnokokat e szolgálatuk1 idejére meg  ̂
illeti ai területenkívüliség. Külön kiemeli még a 2. bekezdés a Szövetség
nek, vagy hivatalnokainak, avagy az üléseken résztvevő képviselőknek 
használatában álló épületek és egyéb ingatlanok sérthetetlenségét, ami az 
illető ingatlanok tekintetében a fekvésük államának bírói hatósága, alól 
vakS mentességet is magában foglalja.

8. cikk.
A Szövetség tagjai elismerik, hogy a béke fenntartása 

megköveteli a nemzetek fegyverkezésének csökkentését ad
dig a legalacsonyabb fokig, amely az Állam biztonságával 
és nemzetközi kötelezettségeknek közös eljárás utján meg
valósítandó kikényszerítésével még összeegyeztethető.

A Tanács a kérdéses csökkentésnek terveit minden 
Állam földrajzi fekvésének és különös körülményeinek
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figyelembe vételével elkészíti avégből, hogy a különféle 
Kormányok ezeket a terveket megvizsgálhassák és meg
felelően "intézkedhessenek.

Az említett terveket legalább tizévenkint újabb vizs
gálatnak és, ha szükséges, módosításnak kell alávetni.

Ha ezeket a terveket a különféle Kormányok elfo
gadták, az ekként megállapított fegyverkezési korlátozást 
a Tanács hozzájárulása nélkül nem szabad túllépni.

A Szövetség tagjai egyetértenek arra nézve, hogy lő
szernek és hadianyagnak magánvállalatok részéről való 
gyártása súlyos ellenvetésekre ad okot. A Tanácsnak lesz 
kötelessége, hogy javaslatokat tegyen az ily gyártásból 
származó káros következmények elhárítására, kellő figye
lembe véve azoknak a szövetségi tagoknak szükségleteit 
is, amelyek a saját- biztonságukra szükséges lőszernek és 
hadianyagnak gyártására maguk nem képesek.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy kölcsö
nösen nyílt és kimerítő felvilágosítást adnak egymásnak 
fegyverkezésük mértékéről, szárazföldi, tengeri és légi véd- 
eroprogrammiukról és hadi célokra alkalmas iparágaik 
helyzetéről.

A Tanács a1 fegyverkezés korlátozására kidolgozott terveket csupán 
megvizsgálás és elhatározás (en vue de 1‘examen et de la décision) 
végett küldi meg ai kormányoknak s ezeket ax ily tervek csak akkor kö
tik, ha: a maguk részéről ők is elfogadják. A Nemzetek Szövetségének Ta
nácsa tehát csupán tervez, de a döntés joga mindig magánál az illető kor
mánynál van. Szembeötlő tehát az ö különbség, amely ilymódon az ere
deti tagok (köztük a győztes államok) és ama tagok (köztük a legyőzött 
államok) között nyilvánul meg, amelyeknél egyenesen a belépés feltéiele a 
haderejükre és fegyverkezésükre vonatkozóan a Nemzetek Szövetsége ál
tal kidolgozott szabályzat elfogadása (1. 1. cikk.)

9. cikk.
állandó bizottságot kell alakítani avégből, hogy az a 

Tanácsnak az 1. és a 8. cikk rendelkezéseinek végrehajtá
sára és általában a szárazföldi, tengeri és légi haderő; kérdé
seire nézve véleményt adjon.

A 9. cikk a fegyverkezés korlátozását azzal kívánja előmozdítani, 
hogy az arra vonatkozó kérdésekre egy külön véleményező szakbizott
ságot állít fel.

10. cikk.
A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a 

Szövetség valamennyi tagjának területi épségét és jelen
legi politikai függetlenségét tiszteletben tartják és minden 
külső támadással szemben megóvják. Ha ily támadás 
vagy fenyegetés esete, avagy ily támadás veszélye bekö
vetkezik, a Tanács megfontolás alá veszi, miként kellene 
a fent megállapított kötelezettséget teljesíteni.
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11. cikk.
Ezennel kimondatik, hogy minden háború vagy há

borúval való fenyegetés, akár közvetlenül érinti a Szövetség 
tá r  melyik tagját, akár nem, a Szövetséget a maga egé
szében érdeklő ügy és a Szövetségnek ilyenkor köte
lessége, hogy a nemzetek békéjének fenntartására al
kalmasnak és hathatósnak mutatkozó minden intézke
dést megtegyen. Ha ilyen eset állana be, a főtitkár a 
Szövetség bármelyik tagjának kérelmére haladéktalanul 
egybehívja a Tanácsot.

Kimondatik az is, hogy a Szövetség minden egyes tag
jának jogában áll a Közgyűlés vagy a Tanács figyelmét 
barátságos módon felhívni a nemzetközi viszonyokat érintő 
minden oly körülményre, amely azzal fenyeget, hogy meg
zavarja a békét vagy a nemzetek között a jó egyetértést, 
amelytől a béke függ.

12. cikk.
A Szövetség összes tagjai megállapodnak abban, hogy 

a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket, amelyek 
szakadáshoz vezethetnek, vagy választott bíróság, vagy a 
Tanács vizsgálata alá bocsátják. Megegyeznek továbbá ab
ban, hogy semmi esetben sem kezdenek háborút előbb, 
mint három hónappal a bíróság ítélete vagy a Tanács 
jelentése után.

Az e cikkben megjelölt összes esetekben a választott 
bírák megfelelő határidőn belül ítéletet kötelesek hozni, 
a Tanács pedig jelentését hat hónapon belül terjeszti elő 
attól a naptól számítva, amelyen a vitás eset eléje került.

Az előzetes választott biről döntés vagy tanácsi vizsgálat kötelezővé- 
tétele jelentős haladást jelent a háborúk lehető kiküszöbölésének1 szol
gálatában. Az azonban, hogy mely esetben fordulnak a felek választott 
bírósághoz, a 13. cikk értelmében a felek nézetétől függ s igy ha erre 
nézve közöttük nincs megegyezés, csupán a Tanács vizsgálata alá kell 
bocsátaniok a felmerült vitás kérdést.

Az olyan szövetségi tag ellen, amely a döntést háború utján keresi, 
anélkül, hogy az ügyet akár Választott bírói döntés, akár tanácsi vizsgálat 
aflá bocsátaná, a Szövetség valamennyi többi tagja részéről a 16. cikk
ben körülirt együttes fellépésnek van helye.

13. cikk.
A Szövetség tagjai megállapodnak abban, hogy, ha 

közöttük oly vitás eset merül fel, amely nézetük szerint 
választolt bírósági döntésnek vethető alá és amely diplo
máciai utón kielégítő módon nem intézhető el, az ügyet 
a maga egészében választott bíróság elé terjesztik.

A választott bírósági döntésre alkalmas vitás esetek 
közé tartozóknak mondatnak ki általában: valamely szer-
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ződés értelmezése, a nemzetközi jog bármely kérdése, bár
mely ténynek megállapítása, amely ha bebizonyul, valamely 
nemzetközi kötelezettség megszegését jelentené, vagy a jó
vátétel terjedelme és módja, amely ilyen megszegés ese
tében teljesítendő volna.

Ilyen vitás esetekben döntő választott bíróság az a 
bíróság lesz, amelyben a felek a vitás esetre nézve megálla
podlak, vágj7 amelyet valamely közöttük létrejött egyez
mény kijelölt.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy híven 
végrehajtják a hozott Ítéletet és nem indítanak háborút £  
a Szövetség olyan tagja ellen, amely az ítéletnek aláveti 
magát. Abban az esetben, ha az ítéletet nem hajtják 
végre, a Tanács az ítélet érvényesítésére megfelelő intéz
kedésekét indítványoz.

E cikk szerint ai felek csupán azokat a vitás ügyeket kötelesek vá
lasztott bíróság elé terjeszteni, amely nézetük szerint választott bírósági 
döntésnek vethető alá, ennélfogva ha erre nézve közöttük nincs egyet
értés, vagyis ha az ügy választott bírói eljárásra csak az egyik fél né
zete szerint is nem alkalmas, a felek a vitás ügyet csupán a Tanács 
elé kötelesek terjeszteni vizsgálat végett, amihez azután elegendő, ha a 
felek egyike a; vitás eset fennforgását bejelénti a főtitkárnak. (15. cikk 
1. bek.)

Minthogy az  Állandó Nemzetközi Bíróság felállítására vonatkozó ter
vezetet ai Tanács még csak ezután fogja elkészíteni (14. cikk), a felek
nek erre nézve is meg kell állapodni ok, hogy ki, illetve mely bíróság 
lesz a döntő választott bíróság, ha csak ezt valamely köztük előzetesen 
létrejött egyezmény, esetleg előzetesen kötött általános választott bírósági 
egyezmény már meg nem határozta.

14. cikk.
A Tanács Állandó Nemzetközi Bíróság felállítására vo

natkozó tervezetet fog készíteni és azt elfogadás végett 
a Szövetség tagjai elé terjeszti, jennek a Bíróságnak ha
tásköre ki fog terjedni a felek részéről elébe terjesztett 
minden nemzetközi jellegű vitás esetre. A Bíróság azon
felül véleményt fog nyilvánítani minden olyan vitás eset
ben és kérdésben, amelyet a Tanács vagy a Közgyűlés 
hozzá utal.

E cikk szerint tehát a szervezendő Állandó Választott Bíróság nem
csak bírói funkciót iog végezni, hanem a Közgyűlés és a Tanács jogi 
szakéilője is lesz.

'  15. cikk.
Ha a Szövetség tagjai között olyan vitás eset merül 

fel, amely szakadásra vezethetne és amely a 13. cikk 
értelmében nem esik választott birósági eljárás alá, a Sző-
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vétség tagjai megegyeznek abban, hogy az ügyet a Tanács 
elé terjesztik. Az ügynek a Tanács elé terjesztéséhez ele
gendő, ha a felek egyike a vitás eset fennforgását bejelenti 
a főtitkárnak, aki minden szükséges lépést megtesz a tü
zetes nyomozás és megvizsgálás érdekében.

A felek ebbői a célból az ügy állását az ügyre tartozó 
minden bizonyítékkal és okirattal együtt a legrövidebb idő 
alatt a főtitkárral közlik és a Tanács azonnal elrendel
heti mindezeknek nyilvánosságra hozatalát.

A Tanács a vitás kérdés elintézésére törekszik. Ha 
törekvései eredményesek, a vonatkozó tényállást a szük
séges magyarázótokkal és az elintézés módjával együtt 
nyilvánosságra hozz 3 oly mértékben, amint azt célrave
zetőnek tartja.

Ha a vitás esetet nem lehetett elrendezni, akkor a 
Tanács egyhangú vagy többségi határozat alapján meg
hozza és nyilvánosságra hozza jelentését, amelyben közli 
a vitás eset tényállását és azokat az indítványokat, ame
lyekét iaz eset megoldására nézve méltányosaknak és meg
felelőknek talál.

A Szövetségnek a Tanácsban képviselt bármely tagja 
hasonló módon nyilvánosságra hozhatja a vitás eset tény
állását és ebből vont következtetéseit.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy, ha a 
Tanács jelentését — a vitában álló felek képviselőinek 
szavazatát nem számítva — a tagok egyhangúlag elfogad
ták, egyik olyan fél ellen sem viselnek háborút, amely a 
jelentésben ajánlott megoldást elfogadja.

Ha a Tanácsnak nem sikerül minden tagját — a vi
tában álló felek képviselőinek kivételével — jelentésének 
egyhangú elfogadására bírni, a Szövetség tagjai fenntart
ják maguknak azt a jogot, hogy akképen cselekedjenek, 
amint azt a jog és igazság érdekében szükségesnek látják.

Ha az egyik fél azt állítja és a Tanács megállapítja, 
hogy a nemzetközi jog szerint a vitás eset ennek a fél
nek hazai igazságszolgáltatása alá tartozik, a Tanács ezt 
jelentésében kimondja anélkül, bog}7 bármiféle megoldást 
ajánlana.

A Tanács a jelen cikkben megnevezett minden ügy
ben a vitás esetet a Közgyűlés elé terjesztheti. A felek 
bármelyikének kívánságára is a vitás esetet a Közgyűlés 
elé kell terjeszteni. Ezt a kívánságot tizennégy napon belül 
kell tudatni attói a naptól számítva, amelyen a vitás kér
dés a Tanács elé kerül.

A Közgyűlés elé terjesztett minden esetben, a jelen 
cikknek és a 12. cikknek azok a rendelkezései, amelyek 
a Tanács eljárására és hatáskörére vonatkoznak, a Köz
gyűlés eljárására és hatáskörére is alkalmazást nyernek.
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A Közgyűlés olyan jelentésének, amelyet a Tanácsban kép
viselt szövetségi tagok jóváhagyásával és a Szövetség többi 
tagjai többségének hozzájárulásával — minden esetben a 
vitában álló felek kivételével — hoztak, ugyanaz a ha
tálya van, mint az olyan jelentésnek, amelyet a Tanács 
összes tagjai — kivéve a felek képviselőit — egyhangú
lag elfogadnak.

Nem szabályozza e cikk a vizsgálatnál követendő eljárás módoza
tait és nem biztosítja a kontradiktórius eljárást sem. E tekintetben a 
hágai első két békeértekezleten létrejött s a nemzetközi viszályok békés 
elintézéséről szóló 1. egyezmény (1913: XLII1. te.) körültekintőbben járt 
el, amennyiben a nemzetközi vizsgálóbizottságokról szóló III. címében 
az eljárásra is felállított bizonyos alapvető szabályokat.

A Tanács jelentése, ha az nem egyhangú határozat eredménye, (s a 
közgyűlése, hai a,z nem a 15. cikk utolsó bekezdésében előirt módon jött 
létre), semmiféle vonatkozásban sem köt senkit sem; ha azonban a je
lentés (az érdekelt felek képviselőitől eltekintve), egyhangúlag fogadtatott 
el, (illetőleg a Közgyűlésé a 15. cikk Utolsó bekezdésében körülírt szó
többséggel jött létre), ennek annyi szankciója mégis van, hogy a Szövetség 
tagjai egyik olyan fél ellen sem viselhetnek háborút, amely a jelentésben, 
ajánlott megoldást elfogadja. Nincs azonban az egyhangúlag elfogadott je
lentésnek sem az a hatálya, hogy az annak ellenére eljáró téllel szemben 
a! 16. cikkben körülírt együttes fellépés lenne kötelező.

. 16. cikk.
Ha a Szövetség valamelyik tagja a 12., 13. és 15. cik

kekben foglalt megállapodások ellenére a döntést háború 
utján keresi, ezt a tagot ipso facto olyannak kell tekin
teni, mintha háborús cselekményt követett volna el a 
Szövetség valamennyi többi tagja ellen. Ez utóbbiak köte
lezik magukat, hogy az ilyen Állammal minden kereske
delmi és pénzügyi összeköttetést haladéktalanul megsza
kítanak, saját állampolgáraik és a szerződésszegő Állam 
polgárai között minden érintkezést betiltanak és minden 
pénzügyi, kereskedelmi vagy személyes összeköttetést meg
szüntetnek a szerződésszegő és minden más Állam pol
gárai között, tekintet nélkül arra, hogy a másik Állaim a 
Szövetség tagja-e vagy sem.

Ilyen esetekben a Tanács köteles a különféle érde
kelt Kormányoknak ajánlatot tenni aziránt, hogy a Szö
vetség tagjai egyenkint minő szárazföldi, tengeri és légi 
haderővel járuljanak hozzá azokhoz a fegyveres erőkhöz, 
amelyek a szövetségi megállapodások betartását biztosí
tani hivatva lesznek.

A Szövetség tagjai megegyeznek továbbá abban is, 
hogy az e cikk alapján megvalósítandó pénzügyi és gaz
dasági intézkedésekben egymást kölcsönösen támogatni fog-
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ják, hogy az fezzel járó veszteségek és hátrányok a leg
kisebb mértékre csökkenjenek; épp igy kölcsönösen támo
gatni fogják egymást a védekezésben minden olyan külön 
intézkedés ellen, amelyet a szerződésszegő Állam valame
lyikükkel szemben alkalmaz; valamint megfelelő intézke
déseket fognak tenni larra nézve, hogy az ő területükön 
átvonulhassanak bármely szövetségi tagnak oly haderői, 
amelyek a szövetségi megállapodások betartásának bizto
sításában közreműködnek.

Minden tag, amely a Szövetségből folyó bármely kö
telezettséget megsért, a Szövetségből kizárható. A kizárás 
a Tanácsban képviselt valamennyi többi szövetségi tagnak 
szavazata alapján történik.

A választott birói eljárást, illetőfeg a tanácsi vizsgálatot mellőző 
szövetség» taggal szemben az együttes fellépés gazdasági (1. bek.) vagy 
fegyveres (2. bek.) eszközökkel történik. Az együttes fegyveres fellépést 
ai Tanács szervezi, úgy, hogy az egyes tagok által e célra kiállítandó 
fegyveres erőről a! kormányoknak ajánlatot tesz.

17. cikk.
Ha két olyan Állam között, amelyek közül csak az 

egyik, vagy egyik sem tagja a Szövetségnek, vitás eset 
merül fel, a Szövetség kötelékébe nem tartozó Államot 
vagy Államokat fel kell szólítani, hogy a vitás kérdés 
megoldása céljából a Szövetség tagjaira nézve megállapított 
kötelezettségeknek vessék alá magukat és pedig oly fel
tételek mellett, amilyeneket a Tanács igazságosaknak tart. 
Ha ennek a felszólításnak eleget tesznek, akkor a 12—16. 
cikkek rendelkezései irányadók azokkal a változtatásokkal, 
amelyeket a Tanács szükségeseknek tart.

Ennek a felszólításnak elküldése után a Tanács azon
nal vizsgálatot indit a vitás eset körídményeire nézve és 
azt iaz intézkedést indítványozza, amelyet az adott esetben 
a legjobbnak és a leghatásosabbnak' tart.

Ha a felszólított Állam a vitás eset elintézésénél a 
Szövetség tagjaira rótt kötelezettségek elvállalását vissza
utasítja és a Szövetség valamelyik tagja ellen háborút 
indít, az ilyen Állammal szemben a 16. cikk rendelkezései 
nyernek alkalmazást.

Ha a felszólítás ellenére mindkét fél vonakodik a 
Szövetség tagjaira rótt kötelezettségeket a vitás eset el
intézésénél elfogadni» a Tanács minden olyan intézkedést 
és indítványt megtehet, amely az ellenségeskedések meg
előzésére és a vita megoldására alkalmas.

A 17. cikk 31 vagylagos választott birói eljárás vagy tanácsi Vizs
gálat alá bocsátást kiterjeszti az olyan államokra is, amelyek nem tagjai; 
a Nemzetek Szövetségének. A különbség csupán az, hogy a nem tag ál
lam előbb erre felszólítást kap, Idé e felszólításnak való engedelmeskedés 
a 16. cikkben körülirt együttes fellépés szankciója alatt áll.
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18. cikk.
Minden nemzetközi szerződést vagy megállapodást, 

amelyet a Szövetség bármely tagja ezentúl létesit, hala
déktalanul be kell iktatni a Titkárságnál és a Titkárság
nak !azt, mihelyt lehetséges, közzé kell tennie. A Titkár
ságnál való beiktatás előtt semmiféle ilyen nemzetközi szer
ződésnek vagy megállapodásnak nincs kötelező ereje.

A 18. cikk éle a) titkos szerződések ellen irányul. A beiktatás nem 
érvényességi, hanem csak hatályossági feltétel lesz a jövőben oly nem
zetközi szerződéseknél, amelyekben csak egyik szerződő fél gyanánt is 
ai Nemzetek Szövetségének egyik tagja szerepel.

•19. cikk.
A Közgyűlés időnkint felhívhatja a Szövetség tagjait 

az alkalmazhatatlanná vált szerződéseknek és olyan nem
zetközi állapotoknak újabb megvizsgálására, amelyeknek 
fennmaradása a világbékét veszélyeztethetné.

20. cikk.
A Szövetség tagjai egyenkint megegyeznek abban, hogy 

a jelen Egyességokmány elfogadásával közöttük megszű
nik minden olyan kötelezettség és megegyezés, amely az 
Egyességokmány rendelkezéseivel össze nem egyeztethető; 
ünnepélyesen kötelezik magukat, hogy ezentúl a jelen 
Egyességokmány rendelkezéseivel összeférhetetlen kötele
zettségeket nem vállalnak.

Ha a Szövetség valamely tagja a Szövetségbe lépése 
előtt a jelen Egyességokmánnyal összeférhetetlen kötele
zettséget vállalt volna, kötelessége, hogy haladéktalanul 
megtegye a lépéseket az ily kötelezettségek felbontása 
iránt.

21. cikk.
A béke fenntartását biztositó nemzetközi megegyezé- 

zések, mint a választott bírósági szerződések és bizonyos 
területekre vonatkozó megállapodások, amilyen a Monroe- 
elmélet, érvényességét a jelen Egyességokmány rendelke-» 
zései semmiben sem érintik.

A 'Monroe elmélet (a'z elnevezés onnan származik, hogy ez az el
mélet James Monroe-nak, az Egyesült-Államok akkori elnökének 1823. 
dec. 2-iki üzenetében jutott kifejezésre) felvétele az Egyesült-Államoknak tett 
engedmény. A Monroe elmélet lényege, hogy az amerikai terület szabad és 
független s nem lehet további gyarmatosítás tárgya, továbbá, hogy vala
mely európai hatalomnak amerikai ügybe való beavatkozását az Egye- 
sült-Állalmok barátságtalan ténynek fogják tekinteni, vagyis: Amerika az 
amerikaiaké, amk azonban az Egyesült-Államok hatalmuknak fejlődésé
vel szerettek úgy tekinteni, mintha! ez a tétel az Egyesült-Államok fen- 
sőbbségét biztosítaná egész Amerika tekintetében.
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A gyakorlat lesz hivatva eldönteni, hogy a Monroe elméletet hogy 
kísérlik meg majd összeegyeztetni a Nemzetek Szövetségének ama hatás
körével, amely (l. pl. 16. cikk) az államok egymásközti, esetleg helyi 
jelentőségű ügyeibe való együttes beavatkozást jelent.

22. cikk.
Oly gyarmatokra és területekre nézve, amelyek az el

múlt háború következtében megszűntek az őket azelőtt 
kormányzó Államok fennhatósága alá tartozni, s amelye
ken oly népek laknak, amelyek a mai világ különösen 
nehéz viszonyai között még nem tudják önmagukat kor
mányozni. alapelvül mondatik ki, hogy ezeknek a népek
nek jóléte és fejlődése a civilizáció szent hivatása, amely
nek biztosítékait fel kell venni a jelen Egyességokmányba.

Ez alapelv gyakorlati megvalósításának legalkalmasabb 
módja az, hogy e népek felett való gyámságra megbízást 
azok a fejlettebb nemzetek nyernek, amelyek segédesz
közeiknél, tapasztalataiknál vagy földrajzi helyzetüknél 
fogva leginkább képesek és hajlandók ennek a felelős
ségnek vállalására; ezek a nemzetek a gyámságot, mint 
a Szövetség megbízottai, ennek nevében gyakorolnák.

A megbízás ̂ jellegének az illető nép fejlődési foka, a 
terület földrajzi fekvése, gazdasági viszonyai és más egyéb 
körülményei szerint kell különböznie.

Bizonyos köz öletek, amelyek azelőtt a Törö k Biro
dalomhoz tartoztak, a fejlettségnek oly fokát érték el, 
hogy független nemzetként ideiglenesen elismerhetők, azzal 
a feltétellel, hogy közigazgatásuk valamely Megbízott Ha
talom tanácsadó és támogató vezetése alá helyeztessék ad
dig az időpontig, amikor már önmaguk is tudják sorsukat 
intézni. A Megbízott Hatalom választásánál elsősorban 
ezeknek a közületeknek kívánságait kell tekintetbe venni.

Más népek, különösen a közép afrikaiak, olyan fejlő
dési fokon állanak, hogy a Megbízott Hatalmat kell fe
lelőssé tenni a területnek olyan közigazgatásáért, amely 
a lelkiismeret és vallásszabadságot a közrend és 
a jó erkölcs követelte korlátozásokkal biztosítja, 
továbbá biztosítja bizonyos visszaéléseknek, mint a rab
szolga-. fegyver- és szeszkereskedelemnek megtiltását, va
lamint erődök, hadi- vagy tengerészeti támpontok létesí
tésének és a bennszülöttek katonai kiképzésének megaka
dályozását, kivéve, ha ez a kiképzés rendőri és terület- 
védelmi célokat szolgál; a Megbízott Hatalomnak a Szö
vetség más tagjai részére is biztosítania kell a kereskede
lem és áruforgalom azonos lehetőségét.

Végül vannak oly területek, mint Délnyugat-Afrika és 
a Csendes-Öceán déli részének bizonyos szigetei, amelyek 
csekély népsűrűségűknél kis terjedelmüknél, a civilizáció

2
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központjaitól való távollétüknél, a Megbízott Hatalom te
rületével földrajzi összefüggésüknél vagy más körülmé
nyeknél fogva, legkedvezőbben a Megbízott Hatalom tör
vényei szerint és területének alkotó részeként igazgatha- 
tók, fenntartva a bennszülött lakosság érdekében fentebb 
felsorolt biztosítékokat.

A megbízás minden esetében a Megbízott Hatalomnak 
a Tanácshoz évenkint jelentést kell tennie a reá bízott 
területről.

Ha a Megbízott Hatalom jogkörének, ellenőrzésének! 
vagy közigazgatásának terjedelmére vonatkozólag a Szö
vetség tagjai előzetesen nem állapodtak meg, erre nézve 
minden egyes esetben a Tanács kifejezetten határoz.

Állandó Bizottságot kell alakítani avégből, hogy az 
a Megbízott Hatalmak évi jelentéseit átvegye, megvizs
gálja és a Tanácsnak a megbízások végrehajtására vo
natkozó minden kérdésben véleményt adjon.

A nemzetközi jogban eddig a nemzetközi cselekvőképesség törvényes 
korlátozása ismeretlen volt. Ha valamely nép az állami lét teljességére 
még nem volt eléggé fejlett, az rendszerint a jogképességnek részleges 
korlátozását jelentő u. n félszuverénitásban jutott kifejezésre. A ' cse
lekvőképesség korlátozása csak szerződéses alapon fordult elő az u. n. pro- 
tekturátus ecetében, (ennek klasszikus példája volt Japán protektorátusa 
Koreai telett 1905—1910.).

23. cikk.
A Szövetség tagjai a már fennálló vagy a jövőben 

kötendő nemzetközi egyezmények határozataival egybe
hangzóan és azok fenntartása mellett:

a) arra törekszenek, hogy férfiak, asszonyok és gyer
mekek részére méltányos és emberies munkafeltételeket, 
biztosítsanak és tartsanak fenn, úgy saját országaikban, 
mint minden olyan országban, amelyre kereskedelmi vagy 
ipari összeköttetésük kiterjed, és ebből a célból szükséges 
nemzetközi szervezeteket létesítsenek és tartsanak fenn;

b) kötelezik magukat, hogy az igazgatásuk alá bo
csátott területek bennszülött lakosságával szemben igaz
ságos bánásmódról gondoskodni fognak;

c) megbízzák a Szövetséget a leány- és gyermekke
reskedelemre, valamint az ópiummal és más ártalmas sze
rekkel való kereskedésre vonatkozó egyezmények végre
hajtásának legfőbb ellenőrzésével;

d) megbízzák a Szövetséget a fegyver- és lőszerkeres
kedelem legfőbb ellenőrzésével oly országok tekintetében, 
amelyekben ez az ellenőrzés közérdekből szükséges;

e) megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a köz
lekedés és az átmenő forgalom szabadságát, valamint az 
egyenlő elbánást a Szövetség valamennyi tagjának keres
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kedelme számára biztosítsák. Ebben a vonatkozásban az 
1914—1918. évi háború következtében elpusztított vidé
kek különös szükségleteit figyelembe kell venni;

f) arra törekszenek, hogy nemzetközi rendszabályokat 
foganatosítsanak a betegségek elhárítására és legyőzésére.

24. cikk.
iMinden nemzetközi hivatal, amelyet előbb kötött ál

talános egyezmények alapján szerveztek, a felek beleegye
zésével a Szövetség igazgatása alá kerül. Minden ilyféle 
nemzetközi hivatal és nemzetközi érdekű ügyek rendezé
sére hivatott bizottság, amely ezentúl keletkezik, a Szö
vetség igazgatása alatt fog állani.

Általános egyezményekkel szabályozott oly nemzetközi 
ügyekre nézve, amelyek nemzetközi bizottságok vagy hi
vatalok ellenőrzése alatt nem állanak, a Szövetség Tit
kársága. ha a Tanács beleegyezését megadja és ha a fe
lek kívánják, az ügyre vonatkozó minden adatot összegyűjt 
és közöl, valamint minden szükséges vagy célszerű se
gítséget megad.

A Tanács elrendelheti, hogy a Szövetség igazgatása 
alatt működő bármely hivatal vagy bizottság költségeit 
a Titkárság viselje.

Eddig szervezett nemzetközi hivatalok pl. a távirdaigazgatások Bern
ben székelő nemzetközi irodája), a világpostaegylet berni irodája, a nem
zetközi súly- és mértékiroda’ Párisban, az ipari tulajdon védelmére szer
vezett iroda s az írói és művészi tulajdon védelmére felállított s az előbbi 
irodával egyesitett iroda Bernben, a nemzetközi földtani egyesület nem* 
zetközi irodája Potsdamban, a rabszolgakereskedés leküzdésére szerve
vezett irodák (Zanzibájrban és Brüsszelben), a vámtarifák közzétételére 
felállított irodai Brüsszelben, a nemzetközi forgalom irodája Bernben, a 
párisi  ̂ nemzetközi egészségügyi hivatal, a római nemzetközi mezőgazdasági 
intézet, a! nemzetközi szikratáviróiroda Bemben.

25. cikk.
A Szövetség tagjai megegyeznek arra nézve, hogy a 

Vörös Kereszt Egylet elismert önkéntes nemzeti szerve
zeteinek létesítését és együttműködését elősegíteni és tá
mogatni fogják, minthogy ezeknek célja az egészségi álla
potok javítása, a betegségek megelőzése és a szenvedé
seknek enyhítése az egész világon.

A genfi vörös-kereszt egyezményeket 1. az 1911 : X. törvénycikkben.

26. cikk.
A jelen Egyességokmányra vonatkozó módosítások 

ajkkor lépnek életbe, ha a Szövetségnek azok a tagjai, 
amelyeknek képviselői a Tanácsot alkotják, és a Szövet
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ség azon tagjainak többsége, amelyeknek képviselői a Köz
gyűlést alkotják, ezeket a módosításokat megerősitették.

Semmiféle módosítás sem kötelező a Szövetségnek 
olyan tagjára nézve, amely kijelenti, hogy a módosítás
hoz nem járul hozzá; ebben az esetben azonban meg
szűnik q Szövetség tagja lenni.

Függelék.
I. A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai:

Északamerikai Egyesült- 
Államok 

Belgium 
Bolivia 
Brazília
Brit Birodalom 

Kanada 
Ausztrália 
Délafrika
Ujzéland *
India 

Kina 
Kuba 
Equador 
Franciaország 
Görögország 
Guatemala

Haiti
Hedzsasz
Hondurasz
Olaszország
Japán
Libéria
Nikaragua
Panama
Peru
Lengyelország
Portugália
Románia
Szerb-Horvát-Szlovén-Állam 
Sziám
Cseh-Szlovákország
Uruguay

Az Egyességokmányhoz való csatlakozásra meghívott 
Államok:
Argentinjai Köztársaság 
Csile 
Kolumbia 
Dánország 
Németalföld 
Norvégország 
Paraguay

II. A Nemzetek Szövetségének első főtitkára: 
Honourable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., 

C. B.

Perzsia
Szalvádor
Spanyolország
Svédország
Svájc
Venezuela

II. Rész.

cikk).

Magyarország határai.
H alá rm egó 11 a p i tó s (27—28. cikk). Halárrendező bizottságok (29—35.

27. cikk.
Magyarország határai következőképen állapíttatnak 

meg (lásd a csatolt térképet):
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1. Ausztriával:
Antonienhoftól (Köpcsénytől keletre) nyugatra körül

belül egy km. távolságnyira választandó ponttól, amely 
hármas határpontja Magyarországnak, Ausztriának és 
Cseh-Szlovákországnak, dél felé a Mosonszentjánostól dél
nyugatra körülbelül 8 km.-re fekvő 115. magassági pontig: 

a helyszínén megállapitandó vonal, amely teljesen 
magyar területen hagyja az oroszvár-csornai vasútvonalat, 
és Horvátjárfalutól és Pusztasomorjától nyugatra, Köp
csénytől, Németjárfalutól, Miklóshalmától és Mosontarcsá- 
tól keletre halad;

innen nyugat felé a Fertő-tó déli partján Fertőhöz 
és Hidegség közt választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Pomogytól 
délre halad, Magyarországnak hagyja az egész Főcsator
nát és a helyiérdekű vasútvonalat, amely Mexikó állo
másról északnyugat felé vezet, metszi a Fertő-tavat és a 
szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad;

innen dél felé a 265. magassági pontig (Kanienje) kö
rülbelül 2 km.-re Fülestől délkeletre:

a helyszínén megállapitandó vonal, amely Nagyczenk- 
től és Fülestől keletre, Németperesztegtől és Kövesdtől 
nyugatra halad;

innen délnyugat felé a 883. magassági pontig (írott 
kő) körülbelül 9 km.-re Kőszegtől délnyugatra:

a helyszínén megállapitandó vonal, amely Locsniánd- 
tóli, ólmodtól és Rendektől délkeletre, Kőszegtől és az 
e helységből Salamonfára vezető úttól északnyugatra 
halad;

innen dél felé a 234. magassági pontig, körülbelül 7 
km.-re Pinkamindszenttől észak-északkeletre:

a helyszínén megállapitandó vonal, amely Rohoncz- 
tól és Nagynardától keletre, Búcsútól és Dozmattól nyu
gatra, azután pedig a 273., 260. és 241. magassági pon
tokon át halad;

innen általában délnyugati irányban a 353. magassági 
pontig, körülbelül 6 km.-re Szentgotthárdtól észak-észak
keletre:

a helyszínén megállapitandó vonal, amely Nagysáros- 
lak és Pinkamindszent között, Karácsfa, Németbükkös és 
Zsámánd községtől délre, azután pedig a 323. magas
sági ponton (Hochkogel) át halad;

innen délnyugat felé, a Rába és a Mura medencéinek 
vízválasztó Vonalán Tókától keletre, körülbelül 2 km. tá
volságnyira megállapítandó pontig, amely hármas határ
pontja Ausztriának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát- 
Szlovén Államnak:
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a helyszínén megállapítandó vonal, amely Rábakeresz- 
tur, Németlak és Nagyfalva községektől keletre, a radkers- 
burg-szentgotthárdi úttól nyugatra és a 353. magassági 
ponton (Janke hegy) át halad.

2. A Szerb-Horvát-Szlovén Állammal:
A fentebb meghatározott ponttól kelet felé a 313. ma

gassági pontig, körülbelül 10 km.-re Szentgotthárdtól délre: 
a helyszínén megállápitandó vonal, amely általában 

véve az északra fekvő Rába s a délre fekvő Mura me
dencéjét elválasztó vonalat követi;

innen dél felé a 295. magassági pontig (körülbelül 16 
km.-re Muraszombattól északkeletre):

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Nagydolány, 
örihodos és vasútállomása, Kapornak, Domonkosfa és Kis- 
szerdahely helységektől keletre, Kotormánytól és Szo- 
morócztól nyugatra és a 319. és 291. magassági ponto
kon át halad;

innen délkelet felé a 209. magassági pontig, körül- 
belül 3 km.-re Nemesnéptől nyugatra:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely általában 
véve az északra fekvő nemesnépi s a délre fekvő kebelei 
medencét elválasztó vonalat követi;

innen dél-délkelet felé, a Lendva folyón a 265. ma
gassági ponttól délre választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Kebeleszent- 
márton, Zsitkócz, Göntérháza, Lendvahidvég, Csentevölgy 
és Pincze helységektől keletre, Lendvajakabfától, Böde- 
házától, Gáborjánházától, Dédestől és Lendvaujfalutól nyu
gatra halad;

innen délkelet felé: 
a Lendva folyása lefelé; 
azután a Mura folyása lefelé;
azután a volt magyar-horvát határral való találkozó- 

pontjáig, a gyékényes—kapronczai vasúti hídtól körül
belül 1.500 m.-re felfelé: 

a Dráva folyása lefelé;
innen délkelet felé, Miholjacdolnjitól keletre körül

belül 9 km. távolságnyira választandó pontig:
Magyarország és Horvát-Szlavonországok volt köz

igazgatási határa, azzal a kiigazítással, hogy a gyéké
nyes-barcsi vasútvonal a gólai állomással együtt telje
sen magyar területre essék;

innen kelet felé a 93. magassági pontig, körülbelül 
3 km.-re Baranyavártól délnyugatra:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Torjáncz, 
Lőcs és Bengc helységektől északra, Kásádtól és Bere- 
mendtől, ez utóbbinak vasútállomásától és Ilocskától délre 
halad;
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innen északkelet felé, a Duna folyásán a 169. magas
sági ponttól (Kiskőszeg) északra körülbelül 8 km. távol
ságnyira a helyszínén választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Baranya- 
\ vártól, Főherczeglaktól (a Szerb-Horvát-Szlovén államnak 

juttatva |a Baranyavártól északra közvetlenül elágazó s iezt 
a két helységet összekötő vasútvonalat) és Dályoktól nyu
gatra, Ivándárdától, Sároktól, Udvartól és Izabellaföldtől 
(s ennek vasutjától) keletre halad;

innen kelet-északkelet felé, a Kigyós-patak folyásának 
pontjáig, Bácsmadaras állomástól körülbelül 3 km.-re ke
let-délkeletre:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Herczeg- 
szántó es Béreg helységek között halad, azután általában 
a Kigyós-patak folyását követi, azonban Regőczétől északra 
fordul;

innen kelet-északkelet felé, a Tisza holt ágán, Horgos 
állomástól kelet-északkeletre körülbelül 5 és fél km. tá
volságnyira választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Kunbajá
tól délre halad, a Szabadka—bácsalmási vasútvonalat Csi- 
kéria állomástól körülbelül 1.500 m.-re keletrq, a Szabadka— 
kiskunhalasi vasútvonalat Kelebia állomástól körülbelül 
3 km.-re délre átvágja, Horgostól és vasútállomásától 
északra, Röszkeszentmihálytelektől pedig délre halad; 

innen délkelet felé a Tiszáig: 
a holtág középvonala;
innen felfelé körülbelül 5 km. távolságnyira, a hely

színén választandó pontig: 
a Tisza folyása;
innen általában kelet felé, Kiszombor állomástól dél

nyugatra körülbelül 4 km. távolságnyira, körülbelül kelet
délkeletre a 84. magassági ponttól és dél-délnyugatra a 83. 
magassági ponttól a helyszínén választandó pontig, amely 
hármas határpontja Romániának, Magyarországnak cs a 
Szerb-Horvát-Szlovén Államnak:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Gyála és 
Oszentiván helységek, továbbá Óbéb és Kiibekháza közt 
halad.

3. Romániával:
A fentebb meghatározott ponttól kelet-északkelet felé 

a iMarcs folyón, a makó— szegedi vasútvonal hidjától kö
rülbelül 3.500 m.-re felfelé választandó pontig: 

a helyszínén megállapítandó vonal; 
innen délkelet, azután északkelet felé a nagylaki állo

mástól délre körülbelül 1 km. távolságnyira választandó 
pontig:
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a Maros folyó folyása felfelé;
innen északkeletfelé, Csanád és Arad vármegyék köz- 

igazgatási határának kiszögeléséig, Németperegtől észak
északnyugatra:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Nagylak és 
a vasútállomás között halad;

innen kelet-északkelet felé, Battonya és Tornya hely
ségek között a helyszínén választandó pontig:

az említett megyehatár, amely Németperegtől és Kis- 
peregtől északra halad:

innen a 123. magassági pontig (Magosligettől körül
belül 1.200 m,-re keletre), amely hármas határpontja Ma- 
gyai országnak, Romániának és Cseh-Szlovákország ruthén 
területének:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Nagy var
jastól, Kisvarjastól és Nagyiratostól nyugatra, Dombegy
háztól, Kevermestő] és Elektől keletre, Ottlakától, Nagy- 
péltől, Gyűl avarsándtói, Anttól és Hlyétől nyugatra, Gyu
lától;, Gyulaváritól és Kötegyántól keletre halad, átvágja 
a nagyszalonta—gyulai vasútvonalat Nagyszalontától kö
rülbelül 12 km.-re a két elágazás között, amelyet ez a 
vasútvonal keresztezése, alkot a Szeghalom—erdőgyaraki 
vasútvonallal; azután Méhkeréktől keletre, Nagyszalontá
tól és Marcziházától nyugatra, Geszttől keletre, Atyástól 
Oláh-Szent-Miklóstól és Rojttól nyugatra, Ugrától és Har
sánytól keletre, Körösszegtől és Kőröstarjántól nyugatra, 
Szakáitól és Berek-Böszörménytől keletre, Borstól nyu
gatra. Ártándtól keletre, Nagyszántótól nyugatra, Nagy- 
kerekitöi keletre, Pelbárthidától és Bihardiószegtől nyu
gatra, Kismarjától keletre, Csokalytól nyugatra, Nagylétától 
és Almosdtól keletre, Érselindtől nyugatra, Bagamértől ke
letre, Érkenéztől és Érmihályfalvától nyugatra, Szent- 
György-Ábránytól és Penészlektől keletre, Szaniszlótól, Be- 
recsomaköztől, Fénytől, Csanálostól, Börvélytől és Doma- 
hidától nyugatra, Vállajtól keletre, Csenger-Bagostól és 
óváritól nyugatra, Csenger-Uj falutól keletre, Darától nyu
gatra, Gsengertől és Komlód-Tótfalutól keletre, Petétől nyu- % 
gatra, Nagygécztől keletre, Száraz-Berektől nyugatra, Méh
telektől, Garbóicztól és Nagyhódostól keletre, Fertősalmás- 
tól nyugatra, Kishódostól keletre, Nagypaládtól nyugatra, 
Kispaládtól és Magosligettől keletre halad.

4. Cseh-Szlovákországgal;
A fentebb meghatározott 123. magassági ponttól észak

nyugat felé a Batár folyásán Magosligettől keletre körül
belül 1 km. távolságnyira választandó pontig: 

a helyszínén megállapítandó vonal; 
innen a Batár folyása lefelé;
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innen a Badaló alatt, e község közelében választandó 
pontig:

a Tisza folyása lefelé;
innen észak-északnyugat felé, Darócztól északkeletre 

a helyszinén választandó pontig:
ia helyszinén megállapítandó vonal, amely a Cseh

szlovák Állam ruthén területén hagyja Badaló, Csorna, 
Macsola, Asztély és Déda helységeket s magyar területen 
Beregsurány és Darócz helységeket;

innen északnyugat felé, a Fekete Viz és a Csaronda 
összefolyásáig:

a helyszinén megállapítandó vonal, amely a 179. ma
gassági ponton áthalad és ruthén területen hagyja Me- 
zőkaszony, Lónyai-tanya, Degenfeld-tanya, Hetyén, Hor- 
váthi-tanya és Komjáthy-tanya helységeket, s magyar te
rületen Kerek-Gorond-tanya, Berki-tanya és Barabás hely
ségeket;

innen Szabolcs és Bereg vármegyék közigazgatási ha
tárától felfelé a helyszinén választandó pontig: 

a Csaronda folyása lefelé;
innen nyugat felé addig a pontig, ahol a jobb partról 

jövő említett megyehatár metszi a Tisza folyását: 
a helyszinén megállapítandó vonal; 
innen lefelé, Tárkánytól kelet-délkeletre a helyszinén 

választandó pontig: 
a Tisza folyása;
innen általában nyugat felé, a Ronyva folyásának 

pontjáig, amely a Sátoraljaújhely város és az állomás 
közt levő hídtól körülbelül 3.700 m.-re fekszik északra: 

a helyszinén megállapítandó vonal, amely Cseh-Szlo- 
vákországnak hagyja Tárkány, Perbenyik, Őrös, IviSkövesd, 
Bodrogszerdahely, Bodrogszög és Borsi helységeket s Ma
gyarországnak Dámócz, Lácza, Rozvágy, Páczin, Karos és 
Felsőbereczki helységeket, áthalad a Bodrogon és átvágja 
a Sátoraljaújhelytől délkeletre fekvő vasutháromszöget s 
oly módon halad e várostól keletre, hogy az egész kassa- 
csapi vasútvonalat a cseh-szlovák területen hagyja;

innen felfelé a 125. magassági pont mellett fekvő 
pontig, Alsómihályitól délre körülbelül 1.500 m.-re: 

a Ronyva folyása;
innen északnyugat felé a Hernád folyásának pont

jáig, amely Abaujnádasdtól délnyugatra, a jobb parton • 
fekvői 167. magassági ponttal szemben van:

a helyszinén megállapítandó vonal, amely általában 
a keletre fekvő Ronyva és a nyugatra fekvő Bozsva me
dencéinek vízválasztó vonalát ” követi, azonban Puszta
falutól (körülbelül 2 km.-re keletre halad, a 896. magas
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sági pontnál délnyugat felé fordul, a 424. magassági pont' 
nál a kassa-sátoraljai országutat átvágja és Abaujnádid
tól délre halad;

innen lefelé Abaujvártól délnyugatra körülbelül 1.500 
ni. távolságnyira a helyszínén választandó pontig: 

a Hernád folyása;
innen nyugat felé a 330. magassági pontig, körülbelül

1.500 m.-re Perénytől dél-délnyugatra:
a helyszínén megállapítandó vonal, amely Cseh-Szlo- 

vákországnak hagyja Miglécznémeti és Perény helysége
ket, Magyarországnak pedig Tornyosnémetit;

innen nyugat felé a 291. magassági pontig, körül
belül 3.500 m.-re Jánoktól délkeletre:

laz északra fekvő Bodva és a délre fekvő Rakaczaj 
medencéinek vizválasztó-vonala, amely egészen magyar te
rületen hagyja a gerincen átvonuló utat Buzitától dél
kel etre;

innen nyugat-északnyugat felé a 431. magassági pontig, 
körülbelül 3 km.-re Tornától délnyugatra:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Cseh-Szlo- 
vákországnak hagyja Jánok, Tornahorváti és Bodvaven- 
dégi helységeket, Magyarországnak pedig Tornaszentjakab 
és Hidvégardó helységeket;

inner! délnyugat felé a 365. magassági pontig, körül
belül 12 km.-re Pelsőcztől dél-délkeletre:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely a 601., 381. 
(a rozsnyó-edelényi utón), ,557. és 502. magassági ponto
kon át halad;

innen dél-délnyugat felé a 305. magassági pontig, kö
rülbelül 7 km.-re Putnoktól északnyugatra:

a vizválasztó-vonal nyugatra a Sajó, keletre pedig a 
Szuha és a Keleméri medencéi közt;

innen dél-délnyugat felé a 278. magassági pontig, a 
Sajó és a Rima összefolyásától délre:

a helyszínén oly módon meghatározandó vonal, hogy 
a bánrévei pályaudvar Magyarországnak maradjon, de 
amely lehetővé teszi, hogy szükség esetében a pelsőczi 
és losonczi két vasúti vonal közt cseh-szlováki területen 
összekötő vonal legyen építhető;

innen délnyugat felé a 485. magassági pontig, körül
belül 10 km.-re Salgótarjántól kelet-északkeletre:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely általában 
az északra eső Rima és a délre eső Hargony és Torna 
medencéinek vizválasztó-vonalát-követi;

innen nyugat-északnyugat felé a 727. magassági pontig: 
a helyszínén megállapítandó vonal, amely Magyar- 

országnak hagyja Zagyvaróna és Salgó helységeket és 
bányákat és Somosujfalu állomástól délre halad;
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innen északnyugat felé a 391. magassági pontig, kö
rülbelül 7 krn.-re Litkélől keletre:

az a vonal, amely általában a Dobroda medencéjét 
északkeleten határoló gerincet követi s a 446. magassági 
ponton át halad;

innen észak-nyugat felé, az Ipoly folyásán, Tarnócz- 
tól északkeletre, körülbelül 1.500 m. távolságnyira vá
lasztandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely a 312. ma
gassági ponton és Tarnócz és Kalonda között át halad;

innen délnyugat felé az Ipoly kanyarulatában, Tes- 
magtói délre körülbelül 1 km. távolságnyira választandó 
pontig:

az Ipoly folyása lefelé;
innen nyugat felé az Ipoly folyásán, Tésától nyugatra 

körülbelül 1 km. távolságnyira választandó pontig:
a helyszínén oly módon megállapítandó vonal, hogy 

az Ipolyság állomástól délre haladjon s egészen cseh
szlovák területen hagyja az ipolyság-csatai vasúti vona
lat, Valamint a korponai elágazást is, de egészen Magyar- 
országnak hagyja Bernecze és Tésa helységeket; 

innen dél felé a Dunába való torkolásig: 
az Ipoly folyása lefelé;
innen a folyón felfelé Antonienhoftól (Köpcsénytől 

keletre) keletre körülbelül 2 km. távolságnyira megha
tározandó pontig:

a Duna hajózási fővonala;
innen nyugat felé Antonienhoftól (Köpcsénytől ke

letre), nyugatra körülbelül 1 . km. távolságnyira a hely
színén választandó pontig, amely hármas határpontja 
Ausztriának, Magyarországnak és Cseh-Szlovákországnak: 

a helyszínén megállapítandó vonal.
A 27. cikkben megállapított határokon kívül cső területekre vonat

kozó összes jogairól és igényéről Magyarország a 36., 42., 15., 49., 53., 
71.. 75. és 79. cikkekben kifejezetten is lemond.

28. cikk.
A jelen Szerződésben leirt határoknak megállapított 

részei a jelen Szerződéshez mellékelt 1:1,000.000 léptékű 
térképen meg vannak jelölve. Abban az esetben, ha a 
szöveg és térkép közt eltérés mutatkozik, a szöveg lesz 
az irányadó.

Lásd a békeszerződést becikkelyező törvény 7. §-át.

29. cikk.
A megjelölt határokat a helyszínén határrendező 

bizottságok fogják kitűzni, amely bizottságok összeállitá-
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sát a jelen Szerződés vagy a Szövetséges és Társult Fő- 
hatalmak és az érdekelt Állam vagy Államok között kö
tendő szerződés határozza meg.

A bizottságok hatásköre teljes mértékben kiterjed 
nemcsak a «helyszínén megállapítandó vonal» néven 
megjelölt határvonalrészletek megállapítására, hanem, ha 
valamelyik érdekelt Állam kéri s a bizottság azt helyén
valónak találja, a közigazgatási határok utján megjelölt 
határvonalrészletek !felülvizsgálására is i(kivéve az 1914. 
évi augusztus havában fennállott nemzetközi határokat, 
amelyekre nézve a bizottságok szerepe csupán a határ- 
cölöpök vagy a határkövek felülvizsgálására fog szorit- 
kozni). A bizottságok mindkét esetben arra fognak töre
kedni. hogy szigorúan kövessék a Szerződésekben foglalt 
meghatározásokat, a lehetőség szerint figyelembe véve a 
közigazgatási határokat és a helyi gazdasági érdekeket.

A bizottságok határozataikat szótöbbséggel hozzák és 
ezek az érdekeit felekre nézve kötelezők.

A határrendező bizottságok költségeit a két érdekéit 
Állam egyenlő részben viseli.

A határrendező bizottságok megalakításáról a 43., 4(5.. 50. és 71. 
cikkek szólallak. A határrendező bizottságokat a szövetséges és társult 
hatalmak 1920. évi május hó 6-án kelt kísérőlevele szerint, nagy terjedelmű 
hatáskör fogja megilletni.

30. cikk.
Ami a vízfolyással megállapított határokat illeti, a 

jelen Szerződésben használt »folyás« (cours) vagy > haj óz
ható meder« (chenal) kifejezések a nem hajózható fo- 
lyőknál a vízfolyásnak vagy a vízfolyás főágának közép
vonalát, a hajózható folyóknál pedig a hajózható főme
dernek középvonalát jelenti. De a jelen Szerződésben 
megjelölt határrendezo bizottságoknak jogában áll rész
letesen megállapítani, vájjon a határvonal mindenkor al
kalmazkodni fog-e a fent meghatározott folyásnak vágj' 
hajózható medernek esetleges változásaihoz, avagy a ha
tárvonalat a jelen Szerződés életbelépésének időpontjá
ban tényleg meglevő folyásnak vagy hajózható medernek 
akkori helyzete fogja-e egyszersmindenkorra meghatá
rozni.

Magyarország határainak megállapításánál a hajózható meder 
(tchenal) kifejezés sehol sem fordul elő s igy ennek a kifejezésnek ma
gyarázata a megelőzően kötött békeszerződésekből nyilván tévedésből ke
rült a magyar békeszerződésbe.

31. cikk.
A különböző érdekelt Államok kötelezik magukat, 

hogy a bizottságok rendelkezésére bocsátják a munká
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hoz szükséges összes okmányokat, nefvezetelen a jelen
legi vagy volt határok megjelölésére vonatkozó jegyző
könyvek hiteles másolatát, az összes meglevő nagyméretű 
térképet, a geodéziai adatokat, a megtörtént, <te nyilvá
nosságra nem hozott helyrajzi felvételeket, a határfolyók 
árterületére vonatkozó fel világositó adatokat.

Ezenfelül arra is kötelezik magukat, hogy utasítani 
fogják a helyi hatóságokat, hogy a bizottságok rendel
kezésére bocsássanak minden okmányt, nevezetesen terv
rajzokat, katasztereket és telekkönyveket, továbbá, hogy a 
bizottságoknak kívánatra a tulajdonjogi viszonyokra, a 
gazdasági forgalom irányaira vonatkozó adatokat és min
den egyéb szükséges felvilágosítást megadjanak.

32. cikk.
A különböző érdekelt Államok kötelezik magukat, 

hogy a határrendező bizottságoknak akár közvetlenül^ akár 
a helyi hatóságok utján segítségükre lesznek a felada
tuk teljesítéséhez szükséges szállítási eszközök, elszállá
solások, munkaerők és anyagszerek (határcölöpök, ha
tárkövek) tekintetében.

33. cikk.
A . különböző érdekelt Államok kötelezik magukat, 

hogy a bizottság által elhelyezett háromszögelési és egyéb 
jelek, batárcölöpök és határkövek megóvásáról gondos
kodnak.

34. cikk.
A határköveket egymástól láttávolságnyira kell el

helyezni, számokkal ellátni, s felállitási helyüket és szá
mukat kartográfiai okmányban megörökíteni.

35. cikk.
A határ rendezésre vonatkozó végleges jegyzőkönyve

ket, a mellékelt térképeket és okmányokat három eredeti 
példányban kell kiállítani, amelyek közül kettőt át kell 
adni a határállamok Kormányainak, a harmadikat pe
dig a Francia Köztársaság Kormányának, amely eb
ből hiteles másolatokat fog eljuttatni a jelen Szerződést 
aláíró Hatalmakhoz.

III. RÉSZ.
Politikai rendelkezések.

Magyarország függetlensége (73. cikk). Államok függetlenségének1 el
ismerése (41., 48. cikkek, 72. cikk L p.). Hozzájárulás egyes európai álla
mokra! vonatkozó szerződésekhez (53. cikk 2. bek., 67—70. cikkek, 72. 
cikk 2. p., 74. cikk, 75. cikk 2. bek.). Lemondás területekről (36., 42.,
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45., 49. cikkek, 53., 71. és 75. cikkek 1. bek.). Határrendező bizottságok 
(43., 46., 50. cikkek és 71. cikk 2. bek.). Állampolgársági kérdések (53. cikk 
2. bek., 56., 57. cikkek, 75. cikk 2. bek ). Uj állampolgárság ^szerzése 
(61., 62., 65. cikkek, 71. cikk 3. bek.). Opciójog (63—66. cikkek, 
cikk 3. bek.). Magyar kisebbségek védelme (44. és 47. cikkek 1. bek.)j 
Kisebbségek védelme Magyarországon (54—59. cikkék); a Nemzetek Szö
vetségének erre vonatkozó ellenőrzése (60. cikk). Pénzügyi terhek átválla
lásai (44. és 47. cikkek 2. bek., 52. cikk 1. bek.). Diplomáciai épület (37. 
cikk). Katonai müvek emelésének tilalma (51. cikk). Olasz vasúti kocsik 
(38. cikk). Átcsatolt területek közigazgatási iratai (77. cikk). Politikai bűn
cselekmények (40. cikk 2. bek., 76. cikk). Háború alatt hozott Ítéletek 
(40. cikk). Elmulsztott határidők (39. cikk). Oroszországi maximalista kor
mánnyal kötött szerződések (92. cikk 1. p.). Területek átcsatolása folytán 
felmerülhető egyéb kérdések (44. és 47. cikkek 3. bek., 52. cikk 2. bek. 
és 78. cikk).

I. CÍM:
Olaszország.

36. cikk.
Magyarország a maga részéről lemond Olaszország 

javára mindazokról a jogokról és igényekről, amelyekre 
számot tarthatna a volt Osztrák-Magyar Monarchia azon 
területei tekintetében, amelyeket a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak és Ausztria között 1919. évi szeptember 
hó 10-én- kötött békeszerződés 36. cikkének első bekez
dése Olaszországhoz tartozóknak ismer el.

Az osztrák békeszerződés 36. cikkének első bekezdése így szól: 
«Ausztriai a maga részéről lemond Olaszország javára a volt Oszt

rák-Magyar Monarchiának mindazokra a területeire vonatkozó összes jo
gairól és igényeiről, amely területek Ausztriának a II. rész (Ausztria 
határai) 27. cikkének 2. pontjában megállapított határain kívül, még pe
dig aí most említeti határok, a volt oszlrák-magyar-olasz határ, az Adriát 
tenger és Olaszországnak később meghatározandó keleti határa között 
feküsznek.»

Az osztrák békeszerződés 27. cikkének hivatkozott 2. pontja pedig 
Ausztria: határait Olaszországgal szemben a következőképen állapítja meg: 

«A 2645. magassági ponttól (Gruben J.) kelet felé a 2915. magassági 
pontig (Klopaier Spitze):

ai helyszínén megállapítandó vonal, amely a Reschentől Nanders télé 
vezető utón az 1483. magassági (ponton át halad;

innen, kelet felé, a Dreiherrnspitze csúcsáig (3505 magassági pont): 
a'z északra fekvő Inn és a délre fekvő Etsch medencéinek víz

választó vonala;
innen, általában dél-délkelet felé ,a 2545. magassági pontig (March- 

kinhele);
a keletre fekvő Dráva és a nyugatra fekvő Etsch medencéinek víz

választó vonala;
innen, délkelet felé, a 2483. magassági pontig (Helmspitze): 
ai helyszínén megállapítandó vonal, amely a Dráván Winnbach és 

Arnbach helységek között áthalad;
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innen kelet-délkelet felé, ai 2050. magassági pontig (Ősiemig), körül 
belül 9 kilométerre Tarvistól északnyugatra;

af vízválasztó vonal egyfelől az északra fekvő Dráva medencéje £s 
másfelől folytatólag a Sextenbach, a Pia ve és a Tagliamento medencéi 
között;

innen, kelet-délkelet felé, a;z 1492. magassági pontig (körülbelül 2 
kilométerre Thörltől nyugatra);

az északra fekvő Gail folyó és a délre fekvő Gailitz folyó víz
választó vonala;

innen, kelet felé, az 1509. magassági pontig (Petscti);
ai helyszínén megállapítandó vonal, amely a Gailitz folyót Thörl vá

rosától és állomásától délre metszi lés az 1270. magassági ponton (Ca~ 
binberg) át halad.»

37. cikk.
Olaszország a római »Palazzo Venezia« birtokba vé

tele fejében semmiféle fizetést sem tartozik teljesíteni.
A római «Palazzo Venezia», amelyet Olaszország a háború alatt bir

tokba! vett, a volt osztrák-magyar monarchia nagykövetségi palotája volt.

38. cikk.
Magyarország háromhavi határidőn belül visszaadja 

Olaszországnak az olasz vasutak tulajdonába tartozó 
mindazokat a vasúti kocsikat, amelyek a háború kezdete 
előtt Ausztriába kerültek s jelenleg Magyarországon, 
vannak.

Olaszország Ausztria-Magyarországnak 1915. évi május hó 23-án üzent 
háborút s így a világháború kitörése után Olaszország és Ausztria között 
még hónapokig fennállott a vasúti forgalom. A cikk felvételének való
színű oka az, hogy az olasz hadüzenet idejében nagyobb számú vasúti 
kocsi rekedt Ausztriában. Az eddigi megállapítások szerint Magyarországion 
e cikk rendelkezései alá eső vasúti kocsi nincs.

39. cikk.
A X. rész (Gazdasági rendelkezések) 252. cikkével el

lentétben, azokra a személyekre, akiknek állandó lakó
helye a volt Osztrák-Magyar Monarchiának az osztrák 
békeszerződés 36. cikkének 1. bekezdése értelmében Olasz
országhoz csatolt területein volt és akik a háború alatt 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia területein kívül tartóz
kodtak, vagy pedig elfogva, internálva, vagy eltávoiitva 
voltak, a jelen Szerződés X. részének (Gazdasági rendel
kezések) 235. és 236. cikkeiben megállapított rendelkezé
sek teljes mértékben kiterjednek.

A 235. és ai 236. cikkekben az elévülési, kizáró és perindítási határ
idők tekintetében megállapított rendelkezések az ellenségek közötti vi
szonylatokra vonatkoznak, míg az átcsatolt területeken a 235. és a 236.
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cikkeknek1 idevágó rendelkezései csak a 252. cikkben foglalt módosítás* 
sál nyernek alkalmazást. Ez általános szabály alól kivé!élt tartalmaz a 
fenti 39. cikk, amennyiben az itt felsorolt személyekre, habár ótcsatolt 
területeken volt állandó lakóhelyük, a 235. és a 236. cikkekben megálla
pított rendelkezéseket teljes mértékben kiterjeszti.

Az osztrák békeszerződés 36. cikke első bekezdésének szövegét I. 
ai 36. cikknél.

40. cikk.
/ Azok az ítéletek, amelyeket polgári és kereskedelmi

ügyekben 1914. évi augusztus hó 4-ike óta az osztrák bé
keszerződés 36. cikkének 1. bekezdése értelmében Olasz
országhoz csatolt területek bíróságai az említett terüle
tek lakói és a volt Magyar Királyság állampolgárai kö
zött felmerült ügyekben hoztak, csak az illető területek 
megfelelő uj törvényszéke által megadott «exequatur» ese
tében hajthatók végre.

Mindazok az Ítéletek, amelyeket 1914. évi augusztus 
hó 4-ike óta a volt Osztrák-Magyar Monarchia tör
vénykezési hatóságai politikai büntettek vagy vétségek 
miatt olasz állampolgárokkal vagy olyan személyekkel 
szemben hoztak, akik az olasz állampolgárságot az osz
trák békeszerződés értelmében megszerzik, semmisek.

Feltűnő, hogy a cikk első és második bekezdésében megállapított 
határidő nem az olasz hadüzenet napjával, hanem a világháború kitöré
sével veszii kezdetét.

Az osztrák békeszerződés 36. cikke első bekezdésének szövegét I. 
a 36. cikknél.

Az első bekezdésre vonatkozólag v. ö. a 237. cikk, a második be
kezdésre vonatkozólag pedig a 76. és a 213. cikkek rendelkezéseivel.

II. CÍM.
Szerb-Horvát-Szlovén Állam.

41. cikk.
Magyarország, amint azt a Szövetséges és Társult 

Hatalmak már megtették, elismeri a Szerb-Horvát-Szlovén 
Állam teljes függetlenségét.

A Cseh-Szlovák Államra vonatkozólag hasonló kijelentést tartal
maz a 48. cikk.

42. cikk.
Magyarország |ja maga részéről lemond a Szerb- 

Horvát-Szlovén Állam javára a volt Osztrák-Magyar Mon
archiának mindazokra a területeire vonatkozó összes jo
gairól és igényeiről, amely területek Magyarországnak a
II. rész (Magyarország határai) 27. cikkében megállapított
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határain kívül esnek és amelyeket a jelen Szerződés vagy 
a jelen ügyek rendezését célzó bármely más szerződés 
a Szerb-Horvát-Szlovén Államhoz tartozóknak ismer el.

L. a 27. cikknél levő jegyzetet.

43. cikk.
A II. rész (Magyarország határai) 27. cikkének 2. 

pontjában megjelölt határvonalnak a helyszínén való 
megállapítására, a jelen Szerződés életbelépését követő 
tizenöt napon belül héttagú bizottságot kell alakítani, a 
melynek tagjai közül ötöt a Szövetséges és Társult Fő
hatalmak, egyet a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, egyet pe
dig Magyarország neveznek ki.

L. a 29. cikknél levő jegyzetel.

44. cikk.
A Szerb-Horvát-Szlovén Állam Magyarországgal szem

ben elismeri és megerősíti azt a kötelezettségét, hogy 
hozzájárult a Szövetséges és Társult Főhatalmakkal kö
tött szerződésbe oly rendelkezéseknek felvételéhez, ame
lyeket ezek a Hatalmak szükségeseknek Ítéltek abból a 
célból, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén, Államban a népes
ség többségétől eltérő fajú, nyelvű és vallásu lakók ér
dekei, valamint a forgalom szabadsága és a más Nem
zetek kereskedelmének méltányos szabályozása védelem
ben részesüljenek.

Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és ter
mészete, amelyeket a Szerb-Horvát-Szlovén Állalmiak a 
szuverénitása alá helyezett területekkel kapcsolatban kell 
elvállalnia, a jelen Szerződés IX. készének (Pénzügyi ren
delkezések) 186. cikke értelmében fog megállapittatni.

Mindazokat a kérdéseket, amely diet a jelen Szerző
dés nem szabályoz és amelyek |az említett területek át
engedése , folytán felmerülhetnek, későbbi egyezmények 
fogják rendezni.

A 44. cikknek és a 47. cikknek első bekezdése a magyar békeküldött
ség észrevételei alapján vétetett {el a békeszerződésbe. L. erre vonatkozó
lag a kisebbségek védelméről szóló cim 51. cikkénél levő jegyzetet.

A 44. cikk második és harmadik bekezdéséhez hasonló rendelkezé
seket tartalmaz Romániára vonatkozólag a 47. cikk és a Cseh-Szlovák 
Államra vonatkozólag az 52. cikk.

III. CIM.
Románia.
45. cikk.

Magyarország a maga részéről lemond Románia ja- 
' vára a volt. Osztrák-Magyar Monarchiának mindazokra

3



34 46—48. cikk.

a területeire vonatkozó összes jogairól és igényeiről, a 
mely területek Magyarországnak a II. rész (Magyarország 
határai) 27. cikkében megállapított határain kívül esnek 
és amelyeket ;a jelen Szerződés, vagy a jelein ügyek ren
dezését célzó bármely más szerződés Romániához tarto
zóknak ismer el.

L. a 27. cikknél levő jegyzetet.
46. cikk.

A II. rész (Magyarország határai) 27. cikkének 3. pont
jában megjelölt határvonalnak a helyszínén való meg
állapítására a jelen Szerződés életbelépését követő tizen
öt napon belül héttagú bizottságot kell alakítani, amely
nek tagjai közül ötöt a Szövetséges és Társult Főhatal
mak, egyet Románia, egyet pedig Magyarország nevez
nek ki.

L. a 29. cikknél levő jegyzetet.

47. cikk.
Románia Magyarországgal szemben elismeri és meg

erősíti azt a kötelezettségét, hogy hozzájárult a Szövet
séges és Társult Főhatalmakkal kötött szerződésbe oly 
rendelkezéseknek felvételéhez, amelyeket ezek a Hatalmak 
szükségeseknek ítéltek abból a célból, hogy Romániában 
a népesség többségétől eltérő fajü, nyelvű és vallásu la
kók érdekei, valamint a forgalom' szabadsága és más 
Nemzetek kereskedelmének méltányos szabályozása véde
lemben részesüljenek.

Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és ter
mészete, amelyeket Romániának a szuverénitása alá he
lyezett területekkel kapcsolatban kell elvállalnia, a je
len szerződés IX. részének (Pénzügyi rendelkezések) 186. 
cikke értelmében fog megállapittatjni.

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Szerző
dés nem szabályoz és amelyek az említett területek át
engedése folytán felmerülhetnek, későbbi egyezmények 
fogják rendezni.

L. » 44 cikknél levő jegyzetet.
IV. CÍM.

Cseh-Szlovák Állam.
48. cikk.

Magyarország, amint azt a Szövetséges és Társult Ha
talmak már megtették, elismeri a Cseh-Szlovák Állam tel
jes függetlenséget, amely Állam magában foglalja a 
ruthéneknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét.

A teljes függetlenséget elismerő hasonló kijelentést tartalmaz a Szerb- 
llorvát-Szlovén Államra vonatkozólag a 41. cikk.
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A ruthén területekre nézve az önrendelkezési jogot kifejezetten biz
tosítja) a szövetséges és társult hatalmak 1920. évi május hó 0-án kelt 
kísérőlevele.

49. cikk.
Magyarország a maga részéről lemond a Cseh-Szlo- 

vák Állam javára a volt Osztrák-Magyar Monarchiának 
mindazokra a területeire vonatkozó összes jogairól és igé
nyeiről, amely területek Magyarországnak a II. rész (Ma
gyarország határai) 27. cikkében megállapított határain kí
vül esnek és amelyeket a jelen (Szerződés vagy a jelen, 
ügyek rendezését célzó bármely más szerződés a Cseh
szlovák Államhoz tartozóknak ismer el.

L. a 27. cikknél levő jegyzetet.
50. cikk.

A II. rész (Magyarország határai) 27. cikkének 4. pont
jában megjelölt határvonalnak a helyszínén való megálla
pítására a jelen Szerződés életbelépését követő tizenöt na
pon belül héttagú bizottságot kell lalákitani, amelynek 
tagjai közül ötöt a Szövetséges és (Társult Főhatalmak, 
egyet a Cseh-Szlovák Állam, egyet pedig Magyarország ne
veznek ki.

L. a 29. cikknél levő jegyzetet.
51. cikk.

A Cseh-Szlovák Állam kötelezi magát, hogy semmi
féle katonai müvet nem .emel területének Pozsonytól délre, 
a Duna jobb partján fekvő részén.

52. cikk.
Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és ter

mészete. amelyeket a Cseh-Szlovák Államinak a szuveré- 
nitása alá helyezett területekkel kapcsolatban kell elvál
lalnia, a jelen Szerződés IX. (részének (Pénzügyi rendel
kezések) 186. cikke értelmében fog megállapittatni.

i Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Szerző
dés nem szabályoz és amelyek az említett területek áten
gedése folytán felmerülhetnek, későbbi egyezmények fog
ják rendezni. (

Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Szerb-Horvát-Szlovén Államra 
vonatkozólag a 44. cikk és Romániára vonatkozólag a 47. cikk.

A 44. és a 47. cikkek első bekezdésében a Szerb-Horvát-Szlovén Ál
lam és Románia Magyarországgal szemben kifejezetten kötelezettséget vál
lalnak a területeiken lakó kisebbségek védelme tekintetében; a szövetségles 6s 
társult hatalmak válaszjegyzéke kifejti az okot, miért nem vétetett tel a 
békeszerződésbe hasonló rendelkezés a Cseh-Szlovák Állammal szemben 
is. L. erre nézve az 54. cikknél levő jegyzetet s I. ugyanott a nemzetgyűlés 
közjogi bizottságénak erre vonatkozó kijelentését.

3*
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V. CÍM.
Fiume.

53. cikk.
Magyarország lemond Fiúméra és a körülötte fekvő 

azokra a területekre vonatkozó minden jogáról és igényé
ről, amely területek a volt Magyar Királysághoz tartoz
tak, s amelyek később meghatározandó határok között 
feküsznek.

Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri mindazo
kat a rendelkezéseket, amelyeket a jelen ügyek rendezését 
célzó szerződések ezekre a területekre vonatkozólag, kü
lönösen pedig a lakosok állampolgársága tekintetében meg 
fognak állapodni.

Fiúménak és a körülötte fekvő területeknek hovátartozandóságn 
tekintetében a szövetséges és társult hatalmak Végleges döntést még nem 
hoztak; ezért kellett Fiúméval a békeszerződésben külön címben fog
lalkozni..

VI. CÍM.
A kisebbségek védelme.

54. cikk.1
Magyarország kötelezi magát arra, hogy a jelen cim- 

ben foglalt rendelkezéseket alaptörvényekül ismeri el; hogy 
semminemű törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés 
ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz ellentétben és hogy 
ezekkel szemben semmiféle törvény, rendelet vagy hiva
talos intézkedés nem lesz hatályos.

55. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy az ország minden 

lakosának születési, nemzetiségi, nyelvi, faji vagy vallási 
különbség nélkül, az élet és szabadság teljes védelmét biz
tosítja.

Magyarország minden lakosát megilleti az a jog, hogy 
bármely hitet, vallást vagy hitvallást nyilvánosan vagy 
otthonában szabadon gyakoroljon, amennyiben ezeknek 
gyakorlata a közrenddel és a jó erkölcsökkel nem ellen
kezik.

E cikk rendelkezései nem jelentenek tartalmilag uj tételt a magyar 
alkotmányban mert a vallásszabadságot az 1895: XLIII. te. 1. §-a eddig 
is ugyanily mérvben biztosította.

E cikk nem érinti az U. n. felekezeti vagy felekezetaiakilási szabadság 
kérdését, amelyre nézve tehát marad a bevett és elismert felekezetek ed
digi rendszere.
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56. cikk.
Magyarország magyar állampolgároknak ismeri el jog

érvényesen és mindennemű alakiság nélkül mindazokat a 
személyeket, akiknek a jelen Szerződés életbelépésének 
idejében magyar területen van illetőségük (pertinenza) és 
nem állampolgárai más Államnak.

57. cikk.
A magyar területen való születés puszta tényével jog

érvényesen megszerzi a magyar állampolgárságot minden 
személy, akit születésénél fogva«valamely más állampolgár
ság nem illet meg.

58. cikk.
Minden magyar állampolgár faji, nyelvi vagy vallási 

különbség nélkül a törvény előtt egyenlő és ugyanazokat 
a polgári és politikai jogokat élvezi.

Vallási hitbeli vagy felekezeti különbség a polgári és 
politikai jogok élvezete, igy nevezetesen: nyilvános állások, 
hivatalok és méltóságok elnyerése vagy a különféle fog
lalkozások és iparok gyakorlása tekintetében egyetlen ma
gyar állampolgárra sem lehet hátrányos.

Egyetlen magyar állampolgár sem korlátozható bár
mely nyelv szabad használatában a magán- * vagy üzleti 
forgalomban, a vallás, a sajtó utján történő vagy bár
milyen természetű közzététel terén, vagy a ríyilvános gyű
léseken.

A magyar Kormánynak a hivatalos nyelv megállapí
tására vonatkozó intézkedését nem érintve, a nemmagyar 
nyelvű magyar állampolgárok nyelvüknek a bíróságok 
előtt |a(kár szóban, akár Írásban való használata tekinte
tében megfelelő könnyítésekben fognak részesülni.

Azok a magyar állampolgárok, akik faji, vallási vagy 
nyelvi kisebbségekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen 
ugyanazt a bánásmódot és ugyanazokat a biztosítékokat 
élvezik, mint a többi magyar állampolgárok. Nevezetesen: 
joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szo
ciális intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket lé
tesíteni, igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy 
azokban saját nyelvüket szabadon használják és vallásukat 
szabadon gyakorolják.

59. cikk.
Olyan városokban és kerületekben, ahol nemmagyar 

nyelvű magyar állampolgárok jelentékeny arányban lak
nak, a Magyar Kormány a közoktatásügy terén megfelelő 
könnyítéseket fog engedélyezni avégből, hogy ily magyar
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állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyel
vükön tanítsák. Ez a rendelkezés nem akadályozza a ma
gyar Kormányt abban, hogy a magyar nyelv oktatását 
az említett iskolákban is kötelezővé tegye.

Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelen
tékeny arányban élnek oly magyar állampolgárok, akik 
faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, ezek
nek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani 
mindazoknak az összegeknek élvezetéből és felhasználásá
ból, iajmelyek a közvagyon terhére állami, községi vagy 
más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jótékonysági 
célokra fordittatnak.

60. cikk.
Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 

jelen cim előző cikkeinek rendelkezései oly személyeket 
érintenek, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez 
tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetközi érdekű kötele
zettségek és a Nemzetek Szövetségének védelme alatt fog
nak állani. Ezek a rendelkezések a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsa többségének hozzájárulása nélkül nem vál
toztathatók meg. A Tanácsban képviselt Szövetséges és 
Társult Hatalmak kölcsönösen kötelezik magukat arra, 
hogy nem tagadják meg hozzájárulásukat az említett cik
keknek (CÍgyetlen oly módosításától sem, amelyet a Nem
zetek Szövetsége Tanácsának többsége megfelelő formában 
elfogadott.

Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa minden egyes tagjának meg legyen 
az a joga, hogy a Tanács figyelmét e kötelezettségek va
lamelyikének bárminemű megsértésére vagy megsértésé
nek veszélyére felhívja és hogy a Tanács oly módon jár
hasson el és oly utasításokat adhasson, amelyek az adott 
esetben alkalmasaknak és hathatósaknak mutatkoznak.

Magyarország azonkívül hozzájárul ahhoz, hogy ab
ban az esetben, ha ezekre a cikkekre vonatkozó jogi vagy 
ténykérdésekről a Magyar Kormány és oly Szövetséges és 
Társult Hatalom vagy bármely más oly Hatalom között 
merülne fel véleménykülönbség, amely Hatalom a Nem
zetek Szövetsége Tanácsának tagja, ez véleménykülönb
ség a Nemzetek Szövetségéről szóló Egyességokmány 14. 
cikke értelmében nemzetközi jellegű vitának tekintendő. 
A Magyar Kormány hozzájárul ahhoz, hogy minden ily
nemű vitás kérdés, ha a másik fél kéri, a Nemzetközi 
Állandó Bíróság (Cour permanente de Justice) elé terjesz
tessék. Az Állandó Bíróság döntése ellen fellebbezésnek 
nincs helye s a határozat ugyanolyan erejű és érvényű, 
mint az Egyességokmány 13. cikke értelmében hozott ha
tározatok.
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VII. CÍM.
Az állampolgárságról szóló rendelkezések.

61. cikk.
Mindazok a személyek, akiknek illetősége («perti- 

nenza») oly területen van, amely azelőtt a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia területeihez tartozott, a magyar állam- 
polgárság kizárásával jogérvényesen annak az Államnak 
az állampolgárságát szerzik meg, amely az emlitett terü
leten az állami főhatalmat gyakorolja.

62. cikk.
Nem érintve a 61. cikk rendelkezését, azok a sze

mélyek, akik a jelen Szerződés értelmében a Szerb-Horvát- 
Szlovén vagy a Cseh-Szlovák Államhoz csatolt valamely 
területen 1910. évi január hó l.-je után szereztek ille
tőséget. csak oly feltétellel szerzik meg a|( szerb-horvát- 
szlovén vagy a cseh-szlovák állampolgárságot, ha a Szerb- 
Horvát-Szlovén, illetőleg a Cseh-Szlovák Államtól erre 
engedélyt nyernek.

Ha az előbbi bekezdésben emlitett engedélyt nem kér
ték. vagy azt tőlük megtagadták, az érdekeitek jogérvé
nyesen annak az Államnak állampolgárságát szerzik meg, 
amely az állami főhatalmat azon a területen gyakorolja, 
ahol az illetőknek azelőtt volt illetőségük, i.

63. cikk.
Azoknak a 18 évesnél idősebb személyeknek, akik ma

gyar állampolgárságukat elvesztik és a 61. cikk értelmé
ben jogérvényesen uj állampolgárságot szereznek, jogukban 
áll a jelen Szerződés életbelépésétől számitott egy évi idő
tartamon belül annak az Államnak állampolgárságát igé
nyelni (opció), amelyben illetőségük volt, mielőtt illetősé
güket az álcsatolt területen megszerezték.

A férj opciója maga után vonja a feleségét és a szü
lőké a 18 évesnél fiatalabb gyermekét.

Azok a személyek, akik a fentemlitett opció-jogot 
gyakorolták, az ezt követő tizenkét hónapon belül köte
tesek abba az Államba áttenni lakóhelyüket, amelynek ál
lampolgárságát optálták.

Jógiikban áll azonban megtartani azokat az ingatla
nokat, amelyeket annak a másik Államnak területén bir
tokolnak. talmelyben opciójukat megelőzően laktak.

Magukkal vihetik bármi néven nevezendő ingó vagyo
nukat. Emiatt sem kilépési, sem belépési dijakkal vág)' 
illetékekkel nem terhelhetők.
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64. cikk.
Azok a személyek, akiknek a volt Osztrák-Magyar 

Monarchiához tartozó valamely területen van illetőségük 
és ott a lakosság többségétől fajra vagy nyelvre nézve kü
lönböznek, a,jelen Szerződés életbelépésétől számitott hat 
hónapi időtartamon belül Ausztria, Magyarország, Olasz
ország, Lengyelország, /'Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Állam vagy a Cseh-Szlovák Állam javára optálhatnak, asze
rint. amint a lakosság többsége ott ugyanazt a nyelvet 
beszéli és ugyanahhoz a fajhoz tartozik, mint ők. A 63. 
cikknek az opciójog gyakorlására vonatkozó rendelkezései 
a jelen cikkben megállapított jog gyakorlására is alkalma
zást nyernek.

65. cikk.
A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy 

semmi akadályt sem gördítenek a jelen Szerződésben, vagy 
a Szövetséges és Társult Hatalmak és Németország, 
Ausztria vagy Oroszország között, vagy maguk a nevezett 
Szövetséges és Társult Hatalmak között kötött szerződé
sekben megállapított oly opciójog gyakorlása elé, amely 
az érdekelteknek minden más, számukra elérhető állam- 
polgárság megszerzését megengedi.

66. cikk.
A jelen cim rendelkezéseinek alkalmazása tekinteté

ben a férjes asszonyok férjük, a 18 évesnél fiatalabb gyer
mekek szüleik állapotát mindenben követik.

VIII. CIMl

Egyes európai államokra vonatkozó politikai 
rendelkezések.

l.Belgium.
67. cikk.

Elismerve azt, hogy azok az 1839. évi április hó 19.-én 
kelt Szerződések, amelyek a háború előtt Belgium jogi 
helyzetét meghatározták, a jelenlegi viszonyoknak többé 
már nem felelnek meg, Magyarország a maga részéről be
leegyezik ezeknek a Szerződéseknek hatályon kívül helye
zésébe, s már most kötelezi magát, hogy elismeri és meg
tartja mindazokat az egyezményeket, bármilyenek is fe
gyenek azok, amelyeket a Szövetséges és Társult Főhatal
mak vagy közülök egyesek Belgium vagy Németalföld Kor
mányaival az említett 1839. évi szerződések helyébe eset
leg kötni fognak. Magyarország már most kötelezi magát,
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hogy amennyiben ezekhez az egyezményekhez vagy egyes 
rendelkezéseikhez alakszerű hozzájárulását fogják kívánni, 
ezt megadja.

A Londonban 1839. évi április hó 19-én 1. a nagyhatalmak és Né
metalföld, 2. a nagyhatalmak és Belgium és 3. Németalföld és Belgium 
között kötött szerződések Belgium állandó semlegességét ismét kimond
ták azzal, hogy Belgium állandó semlegességét és területének sérthetetlen
ségét a nagyhatalmak (Ausztria, Anglia, Franciaország, Poroszország és 
Oroszország) garantálják.

2. Luxemburg.
68. cikk.

Magyarország kijelenti, hogy a maga részéről Luxem
burg Nagyhercegség semlegességének megszüntetéséhez 
hozzájárul és már előre elfogadja a Szövetséges és Tár
sult Hatalmaknak a Nagyhercegségre vonatkozó összes 
nemzetközi megállapodásait. \

Luxemburg semlegességét a nagyhatalmak (Ausztria, Anglia, Fran
ciaország, Olaszország, Poroszország és Oroszország!), Belgium és Német
alföld között Londonban 1867- évi május hó 11-én kötött szerződés 
mondtál ki.

3. Schleswig.
69. cikk.

Magyarország kijelenti, hogy a maga részéről elismeri 
a Szövetséges és Társult Hatalmaknak mindazokra a te
rület ekre vonatkozólag Németországgal kötött megállapo
dásait, amely területeknek átengedésére az 1864. évi októ
ber hó 30.-an kelt szerződés kötelezte Dániát.

Dániai a Bécsben 1864. évi október hó 30-án kelt szerződés 3. cikke 
szerint Poroszország és Ausztria javára Schleswig, Holstein és Lauenburg 
hercegségekre vonatkozó minden jogáról mondott le.

4. Törökország és Bulgária.
70. cikk.

Magyarország kötelezi magát, hogy a maga részéről 
elismeri és elfogadja mindazokat a megállapodásokat, ame
lyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak Törökországgal 
és Bulgáriával azokra a jogokra, érdekekre és kiváltsá
gokra vonatkozólag kötni fognak vagy már megkötötte!* 
amelyeket Magyarország vagy magyar állampolgárok Tö
rökországban vagy Bulgáriában igényelhetnének, s ame
lyekre nézve a jelen Szerződés rendelkezést nem tartalmaz.

Törökországgal szemben említésre méltó, hogy Törökország a vi
lágháború elején az úgynevezett kapitulációkon alapuló összes előjogokat 
és kiváltságokat egyoldalúan megszüntette s Ausztria-Magyarország azok
nak megszüntetését bizonyos fenntartásokkal elismerte.

5. Ausztria.
71. cikk.

Magyarország Ausztria javára lemond a volt Magyar
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Királyságnak azokra a területeire vonatkozó minden jo
gáról és igényéről, amely területek Magyarországnak a
11. rész (Magyarország határai) 27. cikkének 1. pontjában 
megállapított határain kívül esnek.

A fentebb megjelölt határvonalnak a helyszínén való 
megállapítására a jelen Szerződés életbelépését követő ti
zenöt napon belül héttagú bizottságot kell alakítani, amely
nek tagjai közül ötöt a Szövetséges és Társult Főhatalmak, 
egyet Magyarország és egyet Ausztria neveznek ki.

A jelen cikkben érintett területek lakosainak állam- 
polgársága a 61. és a 63—66. cikkek rendelkezéseinek meg
felelően nyer szabályozást.

Lí a 27. és a 29. cikkeknél levő jegyzetet.

6. Oroszország és az Orosz-Államok.
72. cikk.

1. Magyarország elismeri mindazoknak a területeknek 
függetlenségét, amelyek 1914. évi augusztus hó 1.-én a volt 
Orosz Birodalom részei voltak, s kötelezi magát, hogy ezt 
a függetlenséget tiszteletben tartja, mint olyat, amely ál
landó, s amelyről nem lehet lemondani.

A jelen Szerződés IX. részének (Pénzügyi rendelkezé
sek) 193. cikkébe és X. részének (Gazdasági rendelkezé
sek) 227. cikkébe felvett rendelkezéseknek megfelelően, Ma
gyarország a maga részéről végérvényesen elismeri a 
breszt-iitovszki szerződéseknek, valamint mindazoknak a 
többi szerződéseknek, megegyezéseknek vagy egyezmé
nyeknek semmissé nyilvánítását, amelyeket a volt Osztrák- 
Magyar Kormány az oroszországi maximalista Kormány
nyal kötött.

A Szövetséges es Társult Hatalmak kifejezetten fenn
tartják Oroszországnak jogát arra nézve, hogy Magyar- 
országtól a jelen Szerződés elvein alapuló minden térí
tést és jóvátételt megkapjon.

2. Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri mind
azoknak a szerződéseknek vagy megállapodásoknak teljes 
érvényességét, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatal
mak azokkal az Államokkal fognak esetleg megkötni, ame
lyek az 1914. évi augusztus hó 1.-én fennállott volt Orosz 
Birodalom egész területén vagy területeinek egyes részein 
már eddig alakultak, vagy ezután alakulni fognak, továbbá 
kötelezi magát, hogy elismeri ezeknek az Államoknak ha
tárait úgy, amint azokat meg fogják állapítani.

A volt Orotsz Birodalom területeinek egyes részein különböző nemzeti 
államok (Lengyelország, Finnország, Ukránia, stb.) alakultaké vagy van
nak alakulófélben

Az uj lengyel állam megalakulásának napjául 1916. évi november 
4-ike tekinthető; miután ugyanis I.. Ferenc József és II. Vilmos meg
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állapodtak abban, hogy az osztrák-magyar és a német hadseregek {által 
elfoglalt területeken Lengyelországot feltámasztják, Lublin és Varsó fő
kormányzóságok katonai kormányzói a lakossághoz intézett proklamá- 
cióbain e napon hirdették ki a lengyel állam megalakítását.

A (világháború folyamán többek között Ukránia és Finnország is 
kinyilatkoztatta függetlenségét; e függetlenségi nyilatkozat elismerése után 
Ausztna'-Magyarország Ukrániával 1918. évi február hó 9-én Breszt-Li- 
tovszkban, Finnországgal pedig 1918. évi május hó 29-én Bécsben békét 
is körött.

Ami Oroszországot illeti, ezzel a- hatalommal Ausztria-Magyarország 
1918. évi március hó 3. naípján Rreszt-Litovszkban kötött békét.

Mindezeket a: békeszerződéseket s a velők kapcsolatos egyezménye
ket aá jelen békeszerződés semmiseknek nyilvánítja.

L  a 193. és a 227. cikket is.

IX. CÍM.
Általános rendelkezések.

73. cikk.
Magyarország nem mondhat le függetlenségéről,* csak 

a Nemzetek Szövetsége Tanácsának beleegyezésével. Kö
vetkezésképen Magyarország kötelezi magát, hogy az em
lített Tanács beleegyezésének esetét kivéve, tartózkodni fog 
minden oly természetű cselekedettől, amely közvetlenül 
vagy közvetve és bármely módon, főként addig, amig a 
Nemzetek Szövetségébe tagul fel nem veszik, valamely más 
Hatalom ügyeiben való részvétel utján, függetlenségét ve
szélyeztethetné.

E cikk rendelkezései összhangban állanak a Nemzetek Szövetsége 
Egyességokmányáva-1; 1. különösen a békeszerződés 10. és 11. cikkét.

A Nemzetek Szövetségébe való tagfelvétel feltételei az 1. cikk második 
bekezdésében vannak megállapítva.

74. cikk.
Magyarország már most kijelenti, hogy Elismeri, és 

elfogadja Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, 
Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Cseh-Szlo- 
vák Állam határait úgy, amint ezeket a határokat a Szö
vetséges és Társult Főhátalmak megállapítják.

Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri mindazok
nak a békeszerződéseknek és pótegyezményeknek teljes 
érvényességét, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatal
mak kötöttek vagy kötni fognak azokkal a Hatalmakkal, 
amely Hatalmak a volt Osztrák-Magyar Monarchia olda
lán küzdöttek; kötelezi magát, hogy elfogadja azokat a 
rendelkezéseket, Íí amelyeket a volt Német Birodalomra, 
Ausztriára, a Bolgár Királyságra és az Ottomán Biroda
lomra vonatkozólag megállapítóttak, vagy meg fognak 
állapítani, s hogy elismeri az uj Államokat a számukra 
ilymódon megállapított határok között.
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A világháborúban a volt Osztrák-Magyar Monarchia oldalán küzdött 
hatalmakkal kötött békeszerződések:

Németbirodalom: Versailles, 1919.. junius 28; életbe lépett: 1920. 
január 10.

Ausztria: Saint-Germain, 1919. szeptember 10; életbelépett: 1920. 
julius 16.

Bulgária: Neuilly, 1919. november 27; életbelépett 1920. augusztus 9.
Törökország: Sévres, 1920. augusztus 11; a törökök a békeszerző

dést eddig még nem erősítették meg.

75. cikk.
Magyarország a maga részéről a Szövetséges és Tár

sult Főhatalmak javára lemond azokra a területekre vo
natkozó minden jogáról és igényéről., amely területek az
előtt a volt Osztrák-Magyar Monarchiához tartoztak, s 
amelyek Magyarországnak a II. rész (Magyarország hatá
rai) 27. ‘cikkében megállapított uj határain kivül esvén, 
ezidőszerint semmiféle más megállapodásnak nem tárgyai.

Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri azokat a 
rendelkezéseket, amelyeket a Szövetséges és Társult Fő- 
halalniak ezekre a területekre nézve, különösen a lakos
ság állampolgársága tekintetében meg fognak állapítani.

Lásd a 27. cikknél levő jegyzetet.

76. cikk.
A volt Osztrák-Magyar Monarchia területeinek egyik, 

lakosát sem lehet zavarni vagy zaklatni sem amiatt a 
politikai maagtartása miatt, amelyet az illető 1914. évi 
julius hó 28. napjától kezdve az említett területek állami 
fennhatóságának végleges elismeréséig tanúsított, sem pe
dig állampolgársági viszonyainak a jelen Szerződés alap
ján való rendezése miatt.

Az állampolgárságról a 61—66. cikkek szólanak; 1. még a 21ó. cik
ket. A 76. cikjc szempontjából különösen az opció jogának a gyakorlása 
(63. és 64. cikkek) jön figyelembe.

77. cikk.
Magyarország az átengedett területek polgári, katonai, 

pénzügyi, igazságügyi vagy egyéb közigazgatására vonat
kozó mindennemű levéltárakat, lajstromokat, tervrajzokat, 
okiratokat és okmányokat az érdekelt Szövetséges vagy 
Társult Kormányoknak haladéktalanul át fogja adni. Ha 
ezek közül az okmányok, levéltárak, lajstromok, okiratok 
vagy tervrajzok közül egyeseket a helyszínéről elvittek 
volna, Magyarország köteles azokat az érdekelt Szövet
séges vagy Társult Kormányok megkeresésére visszaszol
gáltatni.

Ha az 1. bekezdésben említett s katonai jelleggel nem 
biró levéltárak, lajstromok, tervrajzok, okiratok vagy ok
mányok egyszersmind a magyar közigazgatási ágakat is
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érdeklik és igy következésképen azokat nem lehetne át
adni anélkül, hogy ebből az utóbbiakra hátrány ne szár
mazzék, Magyarország kötelezi magát, hogy azokból, a 
viszonosság feltétele mellett, az érdekelt Szövetséges és 
Társult Kormányok részére adatokat fog szolgáltatni.

Az átcsatolt területek történetével közvetlen összefüggésben álló s 
ezekről a területekről 1868. évi január hó 1. óta (Olaszország tekin
tetében a királyság kikiáltásának időpontjától vagyis 1861 óta) elszállí
tott hivatalos iratok, okmányok és történeti feljegyzések visszaszolgálta
tásáról a 177. cikk rendelkezik.

78. cikk.
Magyarország és minden egyes Állam, amelyhez a 

volt Magyar Királyságnak valamely területét átcsatolták, 
vagy amely a volt Osztrák-Magyar Monarchia feldarabo
lásából keletkezett, a lakosság érdekeinek szabályozásáról, 
különösen polgári jogaikra, kereskedelmükre és hivatásuk 
gyakorlására vonatkozólag egymással kötendő külön-külön 
egyezmények utján fognak gondoskodni.

Az egyezmények körüli esetleges nehézségek eloszlatására nézve i. 
a 363. cikket.

IV. RÉSZ.
Magyarország érdekei Európán kívül.

Lemondás területekről (79. cikk 1. bek.); nemzetközi szerződések
ben biztosított jogokról (80. cikk 1. bek., 87. és 91. cikkek 2. bek.: (94, 
97., 98. és 100. cikkek); kapitulációkról (81. és 86. cikkek). Protektorá
tus elismerése (81. és 86. cikkek). Nemzetközi szerződések megszűnése 
(80. és 87. cikkek 1. bek., 94. cikk). Hozzájárulás kötendő nemzetközi szer
ződésekhez (79. cikk 2. bek.). Szuez-csatorna (91. cikk). Állambank, állam
adóssági bizottság (84. és 90. cikkek). Diplomáciai épületek (95. cikk 1. 
bek., 99. cikk 2. bek.). Ingókra! és ingatlanokra vonatkozó jogok (83. és 
92. cikkek, 95. és 99. cikkek 1. bek.). Koronabirtokok és uralkodó család1 
magánjavai (83. és 92. cikkek 2. bek.). Magyar állampolgárok jogállása 
(82., 88. és 89. cikkek). Magánjogok (83. cikk 3. és 4. bek., 92. cikk 13. 
bek., 95. cikk 2. bek., 96. és 101. cikkek). Áruk behozatala (85. és 93. 
cikkek).

79. cikk.
A jelen Szerződés által megállapított határain kívül, 

Magyarország a maga részéről lemond az Európán kívül 
területekre vonatkozó mindazokról a jogokról, igényekről 
és kiváltságokról, amelyek a volt Osztrák-Magyar Mon
archiát vagy szövetségeseit esetleg illették, továbbá le
mond mindazokról a jogokról, igényekről, és kiváltságok
ról, amelyek őt bármely cimen a Szövetséges és Társult 
U atal makkal szemben esetleg megillették.

Magyarország már most kötelezi magát, hogy elismeri 
és elfogadja mindazokat a rendszabályokat, amelyeket a 
Szövetséges és Társult Főhatalmak, szükség esetében más
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Hatalmakkal egyetértve, a fenti rendelkezésből folyó kö
vetkezmények meghatározása végett már megállapítottak, 
vagy ezután meg fognak állapítani.

A békeszerződés IV. részének rendelkezései mindenben megegyeznek 
az osztrák békeszerződés IV. részének rendelkezéseivel.

I. CÍM.
Marokkó.
80. cikk.

Magyarország a maga részéről lemond mindazokról a 
jogokról" igényekről és kiváltságokról, amelyek őt az 1906. 
évi április hó 7.-én kelt algecirasi Főokmány, valamint 
az 1909. évi február hó 9.-én és az 1911. évi november 
hó 4.-én kelt francia-német megegyezések alapján meg
illetik. Mindazokat a szerződéseket, megegyezéseket, meg
állapodásokat vagy egyezményeket, amelyeket a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia Kormánya a Serif Birodalom
mal kötött, az 1914. évi augusztus hó 12. napjától kezdve 
hatályon kívül helyezetteknek kell tekinteni.

Magyarország semmi esetre sem érvényesíthet ezek
nek az okmányoknak alapján jogokat, s kötelezi magát, 
hogy azokba a tárgyalásokba, amelyeket Franciaország és 
a többi Hatalmak Marokkóra vonatkozólag esetleg tartani 
fognak, semmiféle módon sem fog beleavatkozni.

A marokkói reformok tárgyában Algecirasban tartott nemzetközi 
értekezletnek ugyanott 1906. évi április hó 7-én aláirt főokmányát az 
1907: IV. t-c. iktatta a magyar törvények közé.

Az 1909. évi február hó 9-iki francia-német megegyezés újabb vitákra 
adván okot, Franciaország és a Németbirodalom 1911. évi november hó 
dnén a “marokkói kérdésben ismét két megegyezést kötöttek s ezekben a 
Németbirodalom elismerte a francia protekturátust Marokkó telett.

1914. augusztus 12 a francia hadüzenet napja.

81. cikk.
Magyarország kijelenti, hogy a volt Osztrák-Magyar 

Monarchia Kormányától elismert marokkói francia protek
torátus létesítéséből folyó összes következményeket elfo
gadja, s a maga részéről lemond Marokkóban a kapitu- 
lációs jogokról.

Ez a lemondás az 1914. évi augusztus hó 12. nap
jától kezdődő hatállyal lép életbe.

Megfelelő hasonló rendelkezést tartalmaz Egyiptomra vonatkozólag 
a) 86. cikk.

Az úgynevezett kapitulációs szerződések alapján a keresztény álla
mok konzulai a nem keresztény államokban évszázadok óta messzemenő 
jogokat és kiváltságokat (igy különösen államuk polgíárai felett bizonyos 
birói és rendőri hatalom gyakorlása) élveznek s az emlitett államokban 
a: keresztény államik polgárainak jogállása is sok tekintetben kivételes, 
így  főleg a’ mentesség a helyi bíróságok hatósága alól).

19ŰL augusztus 12 a francia hadüzenet napja.
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82. cikk.
A Serif Kormány teljes cselekvési szabadsággal sza

bályozza Marokkóban a magyar állampolgárok jogállását 
és letelepedésük feltételeit.

A magyar védenceket, a magyar alkuszokat (censaux) 
és földmivelő szövetkezeti tagokat (associés agricoles) úgy 
kell tekinteni, mint akik ebbeli minőségükre alapítható 
kiváltságaikat az 1914. évi augusztus hó 12. napjától 
kezdve többé nem élvezik, s így ettől kezdve reájuk nézve 
is a közönséges jog szabályai irányadók.

Az első bekezdéshez hasonló rendelkezést tartalmaz Egyiptomra' vo
natkozólag a 89. cikk.

L. a 81. cikknél levő jegyzetet is.

83. cikk.
A volt Osztrák-Magyar Monarchiának a Serif Biro

dalomban ingóságokra és ingatlanokra vonatkozólag fenn
állott minden joga jogérvényesen s minden térítés nél
kül a Maghzenre száll át.

Ebből a szempontból a volt Osztrák-Magyar Mon
archia javait és birtokait úgy kell értelmezni, hogy azok 
magukban foglalják az összes koronabirtokokat és Ausztria- 
Magyarország volt uralkodó-családjának magánjavait is.

Magyar állampolgárokat a Serif Birodalomban ingó
ságokra és ingatlanokra vonatkozólag megillető minden 
jogot a jelen Szerződés X. része (Gazdasági rendelkezések)
III. és IV. címének megfelelően kell elbírálni.

A bányajogok, amelyeket a marokkói bányaszabályzat 
alapján felállított Döntőbíróság magyar állampolgárok ja
vára ítélne meg, ugyanoly elbánás alá fognak esni, mint a 
magyar állampolgároknak Marokkóban levő javai.

E cikk első három bekezdéséhez hasonló rendelkezéseket tartalmaz 
Egyiptomra vonatkozólag a 92. cikk.

Feltűnő., hogy sem ennek ai cikknek, sem az Egyiptomra vonat
kozó 92. cikknek első bekezdése nem tesz kivételt a diplomáciai vagy kon
zuli lakások, vagy hivatali helységek céljaira szolgáló épületekre, valamint 
az ezekben levő felszerelésekre és a bútorzatra, holott a 95. cikk első be
kezdése at Sziámbán levő, a 99. cikk második bekezdése pedig a Kínában 
levő hasonló épületeket és felszereléseket a jogátruházás alól kifejezetten 
kiveszi.

A második bekezdésre vonatkozólag megjegyzendő, hogy az eddigi 
megállapítások szerint Marokkóban sem koronabirtokok, sem a Habsburgé 
családnak magánjavai nincsenek.

84. cikk.
A Magyar Kormány biztosítja azoknak a részvények

nek, amelyek Magyarországnak a Marokkói AUambank 
tőkéjének részesedését képviselik, a Francia Kormánytól 
kijelölendő személyre való átruházását. Ez a személy a
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részvényeknek az Állambank által megállapított értékét a 
jogosultaknak meg fogja téríteni.

Ez az átruházás érintetlenül, hagyja mindazoknak íz 
adósságoknak il visszafizetésére vonatkozó kötelezettségit, 
amelyeket magyar állampolgárok a Marokkói Allambank- 
kal szemben esetleg magukra vállaltak.

A marokkói állambankra vonatkozólag 1. az 1907: IV. törvénycikkbe 
iktatott algecirasi föokmány III. fejezetét.

85. cikk.
A marokkói áruk Magyarországba való behozatalukkor 

ugyanolyan elbánásban fognak részesülni, mint a francia 
áruk.

Marokkó Franciaország szuverénitása alatt állván, a marokkói áruk 
ai francia árukkal azonos tekintet alá esnek.

II. CÍM.
Epgytom.
86. cikk.

Magyarország kijelenti, hogy elismeri Nagybritanniá- 
nak Egyiptomra vonatkozólag 1914. évi december hó 18.-án 
kihirdetett protektorátusát és a maga részéről lemond 
Egyiptomban a kapituiációs jogokról, '

Ez a lemondás az 1914. évi augusztus hó 12. napjától 
kezdődő hatállyal lép életbe.

Megfelelő hasonló rendelkezést tartalmaz Marokkóra vonatkozólag 
a 81. cikk. L, az ott levő jegyzetet.

1914. augusztus 12. Nagybritannia hadüzenetének napja.
87. cikk.

Mindazokat a szerződéseket, megegyezéseket, megálla
podásokat vagy egyezményeket, amelyeket a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia Kormánya Egyiptommal kötött, az 1914. 
évi augusztus hó 12. napjától kezdve hatályon kívül he
lyezetteknek kell tekinteni.

Magyarország semmi esetre sem érvényesíthet ezeknek 
az okmányoknak alapján jogokat és kötelezi magát, hogy 
azokba a tárgyalásokba, amelyeket Nagybritannia és a 
többi Hatalmak Egyiptomra vonatkozólag esetleg tartani 
fognak, semmiféle módon sem fog beleavatkozni.

Az Egyiptommal 1890. évi augusztus hó 10-án kötött kereskedelmi! 
szerződést 1. az 1890 :XL1. törvénycikkben.

A kaipitulációs szerződésekre vonatkozólag l . a  81. cikknél levő 
jegyzetet.

1914 augusztus 12. Nagybritannia hadüzenetének napja.
88. cikk.

Addig, óimig Egyiptomban oly bírósági szervezeti tör
vény lép életbe, amely teljes hatáskörrel felruházott bi-
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róságokat állít fel, la Szultán Ö Fensége rendeletéi alapján 
gondoskodás fog történni aziránt, hogy a magyar állam
polgárok és vagyonuk fölött a bíráskodást a brit konzuli 
bíróságok gyakorolják.

Egyiptomban a keresztény államok polgárai felett részben kon
zuli bíróságok, részben nemzetközi vegyes törvényszékek bíráskodtak; e? 
utóbbiaknak székhelye első fokon Alexandria, Kairó és Mansurah, felső 
fokon pedig Alexandria volt. A nemzetközi vegyes törvényszékeknél (mű
ködött magyar, osztrák és német bíráknak a világháború kitörése után 
távozniok kellett.

89. cikk.
Az Egyiptomi Kormány teljes cselekvési szabadsággal 

szabályozza Egyiptomban a magyar állampolgárok jog
állását és letelepedésük feltételeit.

Hasonló rendelkezést tartalmaz Marokkóra nézve a 82. cikk első 
bekezdése.

90. cikk.
Magyarország a maga részéről hozzájárul a Kedive 

<3 Fenségétől az egyiptomi Államadósági Bizottságra vo
natkozólag 1904. évi november hó 28.-án kibocsátott ren
deletnek hatályon kivül helyezéséhez vagy oly értelem
ben való módosításához, amint azt az Egyiptomi Kormány 
jónak látja.

Az egyiptomi Államadóssági Bizottság 1876-ban létesittetett. L. az 
Egyiptom pénzügyi rendezése ügyében Londonban 1885. március iió 18-án 
kötött s az 1886: XXXIII. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyez
ményt is.

91. cilck.
Magyarország a maga részéről beleegyezik abba, hogy 

az a hatáskör, amelyet a szuez-csatornai szabad hajózás 
tárgyában 1888. évi október hó 29.-én Konstantinápoly
ban kötött egyezmény ö császári Felségére a Szultánra 
ruházott, a brit király Ő Felsége Kormányára szálljon át.

Magyarország lemond az egyiptomi egészségügyi, ten
gerészeti és vesztegzári Tanácsban való minden részvétel
ről, s a maga részéről beleegyezik abba, hogy ennek a 
Tanácsnak hatásköre az egyiptomi hatóságokra szálljon át.

A Szuez-csatorna-egyezményt 1. az 1889 : XX. törvénycikkben.
Az egyiptomi egészségügyi, tengerészeti és vesztegzári tanácsra vonat

kozólag 1. a pesüs és kolera ellen való védekezés tárgyában Párisban 1903. 
évi december 3-án kötött s az 1909 : XXI. törvénycikkbe iktatott nemzet
közi egyezmény 162. s köv. cikkeit, valamint a 162. cikkhez tartozó füg
gelékeket.

92. cikk.
A volt Osztrák-Magyar Monarchiának Egyiptomban 

levő minden javai és birtokai jogérvényesen s minden 
térítés nélkül az Egyiptomi Kormányra szállnak át.

4
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Ebből a szempontból a volt Osztrák-Magyar Mon
archia javait és birtokait úgy kell értelmezni, hogy azok 
az összes koronabirtokokat és Ausztria-Magyarország volt 
uralkodócsaládjának magánjavait is magukban foglalják.

Magyar állampolgárokat Egyiptomban ingóságokra és 
ingatlanokra vonatkozólag megillető minden jogot a jelen 
szerződés X. része (Gazdasági rendelkezések) III. és IV. 
cimének megfelelően kell elbírálni.

L. a 83. cikknél levő jegyzetet.

93. cikk.
Az egyiptomi áruk Magyarországba való behozataluk

kor ugyanolyan elbánásban fognak részesülni, mint a brit 
áruk.

Egyiptom Nagybritánnia szuverénitása alatt ábváa, az egyiptomi áruk 
ai brit árukkal azonos tekintet alá esnek.

III. CÍM.
Sziátn.

94. cikk.
Magyarország a maga részéről elismeri, hogy a volt 

Osztrák-Magyar Monarchiának Sziámmal kötött minden 
szerződése, egyezménye 'vagy megegyezése, továbbá az 
ezekből származható jogok, igények vagy kiváltságok, va
lamint a Sziámbán gyakorolt konzuli bíráskodás joga az 
1917. évi julius hó 22. napjától kezdődő hatállyal meg
szűntek.

A volt Osztrák-Magyar Monarchiának Sziámmal kötött egyezményt 
közül nálunk törvénybe van iktatva az 1869. évi május hó l7-én kötött 
kereskedelmi és hajózási szerződés (1871: XXVIII. t.-c.) és az 1885. évi, 
január hó 17-én kötött egyezmény a szeszes folyadékokkal való keres
kedés tárgyában (1886: X. t.-c.)

1917. julius 22. a sziámi hadüzenet napja.
95. cikk.

Magyarország a maga részéről Sziámra ruházza a 
volt Osztrák-Magyar Monarchiának Sziámbán levő javaira 
és birtokaira vonatkozó jogait, kivéve mégis azokat az 
épületeket, amelyek diplomáciai vagy konzuli lakások 
vagy hivatali helyiségek céljaira szolgálnak, a bennük levő 
felszereléssel és bútorzattal együtt. Ezeket a javakat és bir
tokokat a sziámi Kormány jogérvényesen s minden térí
tés nélkül szerzi meg.

A magyar állampolgároknak Sziámbán levő magán- 
javait, magánbirtokait és magánjogait a jelen Szerződés
X. része (Gazdasági rendelkezések) rendelkezéseinek meg
felelően kell elbírálni.

L. a 83. cikknél levő jegyzet második bekezdését.
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96. cikk.
Magyarország a maga és állampolgárai részéről le

mond minidéin kártérítési igényről, amely mjagjyar javaknak 
Sziámi)an történt felszámolásából, vagy magyar állam
polgárnak Sziámbán való internálásából kifolyólag a sziámi 
Kormánnyal szemben támasztható. Ez a rendelkezés azon
ban nem érinti azoknak a feleknek jogait, akik e vagyon- 
felszámolások eredményeként elért összegek tekintetében 
érdekelve vannak; ezeket a jogokat a jelen Szerződés X. 
részének (Gazdasági rendelkezések) rendelkezései szabá
lyozzák.

Lényegileg hasonló rendelkezést tartalmaz Kínára vonatkozólag a 
101. cikk.

IV. CÍM.
Kina.

97. cikk.
Magyarország a maga részéről Kina javára lemond 

mindazokról a kiváltságokról és előnyökről, amelyek őt 
az 1901. évi szeptember hó 7.-én Pekingben aláirt záró- 
jegyzőkönyvnek, valamint függelékeknek, jegyzékeknek és 
kiegészítő okmányoknak rendelkezései alapján megilletik. 
Az 1917. évi augusztus hó 14. napjától kezdődő időre 
vonatkozólag ugyancsak lemond Kina javára az említett 
jegyzőköny alapján támasztható minden kártérítési 
Igényről.

Az 1901. szeptember hó 7-én Pekingben aláirt záró jegyző könyv ö* 
1900. évi boxerlázadás és az azt követő fegyveres beavatkozás után egy
részről az európai nagyhatalmak, továbbá Belgium, Spanyolország, az 
Egyesült-Államok, Japán és Németalföld és másrészről Kina között kötött 
békeszerződés. A záró jegyzőkönyvnek és mellékleteinek szövegét 1. a Pia- 
son-féle nemzetközi egyezmény-gyűjteményben az uj folyam XIX. köte
tének 441. lapján.

1917. augusztus 14 a kínai hadüzenet napja.
98. cikk.

A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve mindegyik 
Magas Szerződő Fél a maga részéről alkalmazni fogja

1. az uj kínai vámtarifákra vonatkozó 1902. évi 
augusztus hó 29.-én kelt megállapodást;

2. a Whang-Poo-ra vonatkozó 1905. évi szeptember hó 
27.-én kelt megállapodást és az 1912. évi április hó 4.-én 
kelt ideiglenes pótmegállapodást.

Mindazonáltal Kina nem köteles Magyarországnak meg
adni azokat az előnyöket vagy kiváltságokat, amelyeket 
ezekben a megállapodásokban a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia javára biztosított.

A Wthang-Pöo folyó szabályozására vonatkozólag 1. a 97. cikkben 
említett zárójegyzőkönyv 17. számú függelékét is.

4*
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99. cikk.
Magyarország a maga részéről Kínára ruházza mind

azokra az épületekre, rakodópartokra és kikötőhidakra, 
laktanyákra, erődökre, fegyverekre és lőszerekre, minden
nemű hajókra, drótnélküli táviróberendezésekre és egyéb 
közvagyonra vonatkozó jogait, amelyek a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiáé voltak, s amelyek a tien-tsini osztrák
magyar telepen vagy a kínai terület más részein vannak 
vagy találhatók.

Magától értetődik azonban, hogy azokra az épületekre, 
amelyek diplomáciai vagy konzuli lakások vagy hivatali 
helyiségek céljaira szolgálnak, valamint az ezekben levő 
felszerelésekre és bútorzatra a fentemlitett jogátruházás 
nem vonatkozik; egyébként a Kínai Kormány a volt Oszt
rák-Magyar Monarchiának a pekingi úgynevezett követségi 
negyedben levő köz- vagy magánvagyonára nézve semmi
féle intézkedést sem fog tenni ama Hatalmak diplomáciai 
Képviselőinek beleegyezése nélkül, amely Hatalmak a je
len Szerződés életbelépésekor az 1901. évi szeptember hó
7.-én kelt záró jegyzőkönyvre vonatkozólag még szerződő 
feleknek tekinthetők.

ai 83. cikknél levő jegyzet második bekezdését és a 97. cikknél 
levő jegyzetet.

100. cikk.
Magyarország ‘a maga részéről hozzájárul a Kínai 

Kormánytól elismert azoknak a megegyezéseknek hatályon 
kívül helyezéséhez, amelyek alapján a tien-tsini osztrák
magyar telep ezidőszerint fennáll.

íüna. amely az említett területek fölött ismét vissza
nyeri teljes felségjogainak gyakorlását, kijelenti azt a 
szándékát, hogy ezeket a területeket a nemzetközi letele
pedés és kereskedelem számára megnyitja. Kijelenti egy
szersmind. hogy azoknak a megegyezéseknek hatályon kí
vül helyezése, amelyek alapján az említett telep ezidő
szerint *" fennáll, nem érintheti a Szövetséges és Társult 
Hatalmak azon állampolgárainak Jbirtokjogait, akiknek ezen 
a telepen telkeik (íats) vannak.

Tien-Tsin Kinafi egyik legnépesebb városa s kikötője. A tien-tsini 
osztrák-magyar telep («settlement») Kina szuveréni fásának fenntartásával 
osztrák-magyar közigazgatás alatt állott.

101. cikk.
Magyarország lemond minden kártérítési igényről, 

amely magyar államp Jlgároknak Kínában történt interná
lásából. vagy azoknak hazaszállításából kifolyólag a Kínai 
Kormánnyal vagy bármely Szövetséges vagy Társult Kor
mánnyal szemben támasztható. A maga részéről ugyancsak
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lemond minden kártérítési igényről, amely osztrák-magyar 
hajóknak Kínában történt lefoglalásából, magyar vagyon
nak, jogoknak és érdekeknek ugyanottani felszámolásából, 
zárlat alá helyezéséből, (az azokra vonatkozó rendelkezések
ből vagy lefoglalásukból az 1917. évi augusztus hó 14. nap
jától kezdődő időre vonatkozólag támasztható. Ez a ren
delkezés (azonban nem érinti azoknak a feleknek jogait, 
akik a vagyonfeiszámolások eredményeként elért összegek 
tekintetében érdekelve vannak; ezeket a jogokat a jelen 
Szerződés X. részének (Gazdasági rendelkezések) rendel
kezései szabályozzák.

Lényegileg hasonló rendelkezést tartalmaz Sziámra vonatkozólag a 
96. cikk.

1917. augusztus 14 a kínai hadüzenet napja.

V. RÉSZ.
Katonai, hadihajózási és iéghajózási rendelkezések.

A végből, hogy az összes Nemzetek fegyverkezésének 
általános korlátozása előkészíthető legyen, Magyarország 
kötelezi magát az alább meghatározott katonai, hadihajó
zási és léghajózási rendelkezések szigorú megtartására.

A szerződés alábbi határozványainak megállapításánál a szövetséges 
és társult főhatalmak azon akarata jut kifejezésre, hogy Magyarország 
a jövőben csakis oly hadsereggel rendelkezhessék, mely egyedül az ország 
belterületén ai rend fenntartására és a hatáxrendőrszolgálatra legyen alu 
ka lm azható.

A hadsereg létszámának megállapításánál, a kiegészítő rendszer meg
határozásánál, a hadseregnek fegyverzettel, lőszerrel és egyéb hadianyag- 
val való ellátásánál e szerződés határozványai oly rendelkezéseket tartal
maznak, amelyek a szövetséges és társult hatalmak lenti akaratának fe
lelnek meg.

I. CÍM.
Katonai rendelkezések.

A hadsereg létszámának csökkentése s az általános védkötelezett^é- 
gen alapuló kiegészítő rendszer megszüntetése (102—103. cikkek). Az össz- 
létszám megállapítása,, az engedélyezett fegyverzet és lőszer kimérete, a 
csendőrség, pénzügyőrség, erdőőrök, községi és városi rendőrök létszá
mának szabályozása, a megállapított létszámon felüli katonai alakulatok 
feloszlatásának kötelezettsége (104—108. cikkek). A tisztek, altisztek és le
génység szolgálati ideje és a beálló fogyatékok mikénti pótlása (109—110. 
cikkek). Katonai iskolák és tanintézetek, valamint társulatok és egyesüle
tek (111—112. cikkek). Az engedélyezett kiméretü fegyverzeten, lőszeren és 
hadianyagon felüli készletek kiszolgáltatása, a hadianyagnak a jövőben 
való előállítása, az eddig hadianyagot gyártó üzemeknek kereskedelmi cé
lokra) való átalakítása (113—117. cikkek). Tiltó rendelkezések a hadi
anyagnak külföldről való behozatalára és ilyeneknek óda való kiszálld 
tására, lángvetők, fojtó- és mérgező gázok, valamint páncélos járó
in ü vek és tankok használatára és beszerzésére (118—119. cikkek). A gya
log-hadosztály, a lovas-hadosztály és a vegyes dandár engedélyezett szer
vezete, tagozódása és létszámviszonyai, valamint a megengedett fegyver
zet és lőszer kimérete (1—V. Táblázat).
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I. FEJEZET.
Általános rendelkezések.

102. cikk.
A jelen Szerződés életbelépését követő három hónapon 

belül Magyarország katonai erőit az alább megszabott mér
tékig le kell szerelpi.

A leszerelés mértékét a: 104. cikk és az ehhez csatolt IV. és V. 
táblázat állapítja meg.

103. cikk.
Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg 

kell szüntetni. A magyar hadsereget a jövőben csak ön
kéntes belépés alapján, lehet felállítani és kiegészíteni.

II. FEJEZET.
A magyar hadsereg létszáma és tagozása.

104. cikk.
A magyar hadsereg kát mai erőinek összessége nem 

haladhatja meg a 35.000 főt, beleértve a tiszteket és a 
pótkeretek csapatait is.

A magyai- hadsereg egyes alakulatait Magyarország az 
alábbi korlátozások mellett tetszése szerint határozhatja 
meg:

1. a felállított egységek létszámát csak a jelen címhez 
csatolt IV, Táblázatban megadott legnagyobb és legkisebb 
számokon belül szab id megállapítani;

2. a tisztek arányszáma, ideértve a törzsek és külön
leges szolgálatok személyzetét i s , a  ténylegesen szolgálók 
összlétszámának huszadrészét, az. altiszteké pedig ennek 
ti zen ötödrészét ne haladja meg;

3. a géppuskák, ágyuk és tarackok száma ne haladja 
meg azt a mennyiséget, amelyet a jelen címhez csatolt 
V. Táblázat a ténylegesen szolgálók összlétszámában min
den ezer főre megállapít.

A magyar hadsereget kizárólag a rendnek Magyar- 
ország területén való fenntartására és határrendőrszolgá- 
latra szabad alkalmazni. \  *

105. cikk.
A Magyarország által felállítható törzsek és összes 

alakulatok legnagyobb létszámát a jelen címhez esatoit 
Táblázatok tüntetik fel. Ezeket a számokat nem kell pon
tosan betartani, de túllépni nem szabad.

Csapatvezetésre vagy a háború előkészítésére vonat
kozó minden más szervezet tilos.

106. cikk.
Mozgósítást elrendelő vagy mozgósításra vonatkozó 

minden intézkedés tiles.
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Az alakulatokhoz, igazgatási szervekhez és törzsekhez 
kiegészitő keretek semmi esetre sem tartozhatnak.

Állatok vagy egyéb katonai szállitó eszközök igénybe
vételének előkészítését célzó mindennemű intézkedés tilos.

107. cikk.
A csendőrök, pénzügyőrök, erdőőrök, községi és vá

rosi rendőrök vagy egyéb hasonló közegek száma nem ha
ladhatja meg azoknak számát, akik 1913-ban hasonló 
szolgálatot teljesítettek és akik most Magyarországnak a 
jelen Szerződésben megállapít itt hitárain belül szolgálnak. 
Mindazonáltal a Szövetséges és Társult Főhatalmak fel
emelhetik ezt a számit abban az esetben; ha azt a 137. 
cikkben említett Ellenőrző Biz ittság helyszíni szemle alap
ján elégtelennek ítélné.

Ezeknek a közegeknek számát a jövőben csak az 
őket alkalmazó községek vagy várisok népességének sza
porodása arányában szabad emelni.

Ezeket az alkalmaz ittakaf és közegeket, valamint a 
vasúti személyzetet, bármilyen katonai gyakorlaton való 
részvétel céljából összevonni nem szabid.

108. cikk.
Tilos minden olyan csapatalakulat, amely a jelen cím

hez csatolt Táblázatokban említve nincs. Az engedélyezett 
35.000 főnyi létszámon felül netalán fennálló, alakulatokat 
a 102. cikkben meghatározott határidőn belül fel kell 
oszlatni.

III. FEJEZET.
Hadkiegészités és katonai kiképzés.

109. cikk.
Minden tisztnek hivatásos tisztnek kell lennie. Azok

nak a jelenleg szolgáló tiszteknek, akik a hadseregben 
megmaradnak, kötelezniük kell magukat arra, hogy leg
alább 40 éves korukig szolgáin ik. Azok a jelenleg szol
gáló tisztek, akik az uj hadseregben szolgálatot nem vál
laljuk. minden katonai szolgálati kötelezettség alól men
tesek; ezeknek semminemű elméleti vagy gyakorlati ka
tonai továbbképzésben résztvenniök nem szabad.

Az újonnan kinevezett tiszteknek kötelezniük kell ma
gukat arra, hogy legalább húsz egymást követő éven át 
tényleges szolgálatot teljesítenek.

A szolgálatból szolgálati kötelezettségük lejárta előtt 
bármi okból kilépő tisztek száma a 104. cikkben meg- 
határozott tiszti összlétszámnak huszadrészét egy évben 
nem haladhatja meg. Ha ezt az arányt erőhatalom kö
vetkeztében túllépték, a keretekben előállott hiányt nem 
szabad uj kinevezésekkel pótolni.
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110. cikk.
Az altisztek és legénységi egyének szolgálati kötele

zettségének teljes tartama legalább hatévi szolgálatot ma
gában foglaló tizenkét egymást követő évnél nem lehet 
kevesebb.

A szolgálatból egészségi, fegyelmi vagy bármi más 
okból a szolgálati kötelezettség lejárta előtt elbocsátott le
génység száma a 104. cikkben meghatározott összlétszám- 
nak huszadrészét egy évben nem haladhatja meg. Ha ezt 
az arányt erőhatalom következtében túllépték, az ebből 
eredő hiányt uj felvételekkel pótolni nem szabad.

IV. FEJEZET.
Katonai iskolák, tanintézetek, társulatok és egyesületek.

111. cikk.
A katonai iskolák tanfolyamainak látogatására bocsá

tott növendékek száma szigorúan arányban álljon a tiszti- 
karban beállott üresedésekkel. A növendékeket és a ke
reteket a 104. cikkben megszabott létszámba bele kell 
számi tani.

Ennek folytán a fenti szükségletet meghaladó iskolá
kat meg kell szüntetni.

112. cikk.
A 111. cikkben nem említett tanintézetek, valamint a 

sport- és egyéb egyesületek (katonai kérdésekkel nem 
foglalkozhatnak.

V. FEJEZET.
Fegyverzet, lőszer és

113. dkk.
A jelen Szerződés életbelépését követő három hónap 

elteltével a magyar hadsereg fegyverzete nem haladhatja 
meg a jelen címhez csatolt V. Táblázatban 1000 főre meg
állapított mennyiséget.

A létszámhoz viszonyított fölöslegek kizárólag a neta
lán szükségessé válható pótlás >k céljára szolgálhatnak.

114. cikk.
A magyar hadsereg rendelkezésére álló lőszerkészlet 

nem haladhatja meg a jelen címhez csatolt V. Táblázat
ban megállapított mennyiséget.

A jeien Szerződés életbelépését követő három hónapon 
belül a Magyar Kormány a jelenleg meglevő fegyver- és 
lőszerfölösleget a Szövetséges és Társult Főhatalmak által 
közlendő helyeken letétbe fogja helyezni.

Más lőszerkészletet, lőszerraktárt vagy lőszertartalékot 
létesíteni nem szabad.
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115. cikk.
Fegyvert, lőszert és bármilyen hadianyagot csak egy 

gyárban szabad előállítani. Ennek a gyárnak az Állam 
igazgatása alatt és tulajdonában kell állania, s termelését 
szigorúan arra a mértékre kell korlátozni, amely a 104., 
107., 113. és 114. cikkekben meghatározott létszámok és 
fegyverzet számára szükséges. Mindazonáltal a Szövetsé
ges és Társult Főhatalmak felhatalmazást adhatnak arra, 
hogy a részükről megfelelőnek talált határidő alatt a 
fentebb jelzett gyártásokat a 137. cikkben említett Ellen
őrző Bizottságtól kijelölt egy vagy több más gyárban 
is végeztessék.

Vadászfegyvért oly fenntartással szabad előállítani, 
hogy Magyarországon gyártott golyós vadászfegyvernek ne 
legyen olyan kalibere, mint bármelyik európai hadsereg
ben használt hadifegyvernek.

A jelen Szerződés életbelépését követő három hónapon 
belül fegyver, lőszer és minden más hadianyag előállítá
sára, kikészítésére, beraktározására vagy tanulmányozására 
szolgáló minden más telepet meg kell szüntetni, vagy 
tisztán kereskedelmi célra kell átalakítani.

Ugyanezen az időn belül minden fegyvertárat, azok
nak kivételével, amelyek a megengedett lőszerkészletek rak
tárául szolgálnak, !hasonlóképen meg kell szüntetni és 
személyzetüket el kell becsátani.

116. cikk.
A gyártelepeknek és fegyvertáraknak a megengedett 

termelés szükségleteit meghaladó gépberendezését a 137. 
cikkben meghatározott Szövetségközi Katonai Ellenőrző 
Bizottság rendelkezéseinek megfelelően használaton kívül 
kell helyezni vagy tisztán kereskedelmi célra kell át
alakítani.

117. cikk.
A jelen Szerződés életbelépését követő három hónapon 

beiül Magyarországon található és a megengedett mennyi
séget meghaladó minden fegyvert, lőszert és hadianyagot, 
ideértve a repülő-elháritás mindennemű eszközét, tekintet 
nélkül származására, ki kell sz dgáltatni a Szövetséges és 
Társult Főhatalmaknak.

Az átadást a magyar államterületnek az említett Ha
talmak által meghatár ezandó pontjain kell foganatosítani; 
Özek a Hatalmak döntenek ennek az anyagnak hovafordi- 
tásáról is.

118. cikk.
Mindennemű fegyvernek, lőszernek és hadianyagnak 

behozatala Magyarországba kifejezetten tilos. Hasonlóké-
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pen tilos bárminő fegyvernek, lőszernek és hadianyagnak 
külföld részére való gyártása és kivitele.

119. cikk.
Minthogy lángvetőket, fojtó, mérgező vagy hasonló 

gázokat, valamint ezekkel rokon folyadékokat, anyagokat 
és eljárásokat használni nem szabad, azoknak előállítása 
Magyarországon és behozatala Magyarországba szigorúan 
tilos.

Ugyanez áll azokra az anyagokra is, amelyek az em
lített termékek vagy eljárás )k előállítására, megóvására 
vagy felhasználására vannak rendelve.

Hasonlóképen tilos páncélos jármüveket, tankokat vagy 
hadicélokra felhasználható más hasonló gépeket Magyar- 
országon gyártani és Magyarországba behozni.

I. Táblázat.
A gyaloghadosztály szervezete és a legnagyobb létszáma.

•„ A legnagyobb létszám
Egységek egységenkint

Tisztek Legénység
A gyaloghadosztály törzse . . .  25 70
A hadosztálygyalogság törzse. . 5 50
A hadosztálytüzérség törzse . . 4 30
3 gyalogezred (egyenkint 65 tiszt

ből és 2.000 emberből álló lét
számmal)1) ............................. 195 6.000

1 lovasszázad ............................. 6 160
1 aknavető zászlóalj (3 század). 14 500
1 utászzászlóalj*) ..................... 14 500
1 tábori tüzérezred3) ................. 80 1.200
1 kerékpáros zászlóalj (3 század) 18 450
1 összekötő különítmény4) . . .  11 330
Hadosztályegészségügyi intézet . 28 550
Lőszeroszlopok és vonatok . . .  14_______ 940
A gyaloghadosztály összlétszáma 414 10.780
') Mindegyik ezred 3 gyalogzászlóaljból, mindegyik 

zászlóalj 3 gyalog- és 1 géppuskásszázadból áll.
-) Mindegyik zászlóalj 1 törzsből, 2 utászszázadból, 1 

hidászszakaszból s 1 fényszórószakaszból áll.
•!) Mindegyik ezred áll 1 törzsből, 3 tábori vagy hegyi 

tüzércsoportból, összesen 8, egyenkint 4 tábori vagy he
gyi ágyúból vagy tarackból álló üteggel.
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4) Ez a különitmány 1 távbeszélő- és távíró-osztagból 
1 lehallgató-szakaszból és< 1 póstagalainb-szakaszból áll.

II. Táblázat.
A lovashadosztály szervezete és legnagyobb létszáma.

Egységek

A lovashadosztály törzse . • •
A lovasezred1) ......................... •
A tábori tüzérosztály (3 üteg) .
Az autó-géppuskás- és autó- 

ágyusosztag*)
Különböző szolgálatok . . - .

Az egységek leg- A legnagyobb létszám 
nagyobb száma egységenként
hadosztályban Tisztek Legénység

i 15 50
6 30 720
1 30 430

1 4 80
1 30 500

A hat ezredből álló lovashad
osztály összlétszáma . . . 259 5.380

') Minden ezred 4 századból áll.
2) Mindegyik osztag áll 9, egyenkint 1 ágyúval, 1 gép

puskával és 1 pótgéppuskával ellátott páncélkocsiból, 4 
összekötőkocsiból, 2 kis élelmezési kocsiból, 7 teherautó
ból (ezekből egy mühalyautó) is 4 m ítorkerékpárból.

Jegyzet. A nagy lovas clsapattes leknek különböző
számú ezredeik lehetnek és a fenti létszámok határain 
belül önálló dandárokból'is állhatnak.

III. Táblázat.
A vegyes dandár szervezete és legnagyobb létszáma.

A legnagyobb létszám
Egységek egységenkint

Tisztek Legénység
Dandártörzs ............................. 10 50
2 gyalogezred1) . . . . . . . 130 4.000
1 kerékpáros zászlóalj 3 századdal 18 450
1 lovasszázad 5 100
1 három ütegből álló tábori vagy 

hegyi tüzérosztály . . . . - 20 400
1 aknavető-század.................... 5 150
Különbözó szolgálatok . . . • 10 200

A vegyes dandár összlétszáma 198 5.350
') Mindegyik ezred 3 gyalogzászlóaljból, mindegyik 

zászlóalj 3 gyalog- és 1 géppuskásszázadból áll.
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IV. Táblázat.
Az egységek legkisebb létszáma, tekintet nélkül a hadsereg

szervezetére.
(Hadosztályok, vegyes dandárok stb.)

Egységek
Legnagyobb létszám 

(pro memoria)
Tisztek Legénység

Legkisebb létszám 

Tisztek Legénység
Gyaloghadosztály . . . . . . . 414 10.780 300 8.000
Lovashadosztály..................... 259 5.380 180 3.650
Vegyes dandár • 198 5.350 140 4.250
Gyalogezred . . . . . . . . 65 2.000 52 1.600
Gyalogzászlóalj . . . . . . . 16 650 12 500
Gyalog- vagy géppuskás-század 3 160 2 120
Kerékpárosztag . . . . . . . . 18 450 12 300
Lovasezred .' • .............. • . 30 720 20 450
Lovasszázad . . . . . . . . . 6 160 3 100
Tüzérezred . . . . . . . . . 80 1.200 60 1.000
Tábori tüzérüteg . . . . . . . 4 , 150 2 120
Aknavető század . . . . . 3 150 2 100
Utászzászlóalj . . . . . . . . 14 500 8 300
Hegyi tüzérüteg . . . . . .  5

V. Táblázat.
320 3 200

A fegyverzet és lőszer engedélyezett legnagyobb mennyisége.
Anyag 100 főre eső 

mennyiség
Egy fegyverre 

(puskák, ágyuk stb.)
eső lőszermennyiség

Puska vagy karabély1) . . . . * 1.150 500 lövés
Nehéz vagy könnyű géppuska . 15 10.000 lövés
Könnyű aknavető . . . . . . . 1 9 ( 1.000 lövés
Középnagyságú aknavető . . . jí 2 ( 500 lövés
Tábori vagy hegyi ágyú, vagy 

tarack ................................. 3 1.000 lövés
’) önműködő puskát vagy karabélyt könnyű gép

puskának kell tekinteni.
Jegyzet. Nehéz, vagyis 105 milliméternél nagyobb kali

berű löveg használata nincs megengedve.
II. CÍM.

Hadihajózási rendelkezések.
Az osztrák-magyar hadi tengerészet hajóparkjának, fegyverzetének és 

egyéb anyagának kiszolgáltatása s a dunai katonai vizi" jármüvek szá
mának megállapítása (120., 125. és 126. cikkek). A segédcirkálók leszere
lése és mikénti felhasználása (121. és 126. cikkek). A jelenleg építés alatt* álló 
hadihajók lebontása és a lebontott hajók anyagának mikénti telhasz- 
rrálása (122., 123. és 126. cikkek). Tengeralattjáró hajók építésének és 
megszerzésének tilalma (124. cikk). A budapesti nagyáramú drótnélküli 
táviróállomás igénybevételének és újabb ilyen állomások telepítésének 
szabályozása (127. cikk).
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120. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésének időpontjával az ösz- 

szcs osztrák-magyar hadihajók — beleértve a tengeralatt
járókat is — a Szövetséges és Társult Főhatalmak részére 
végérvényesen kiszolgáltottaknak jelentetnek ki.

A dunai flottillákhoz tartozó minden monitort, tor
pedóhajót és felfegyverzett vizi iárómüvet ki kell szolgál
tatni a Szövetséges és Társult Főhatalmaknak.

Magyarországnak mindamellett jogában áll, hogy a 
dunai folyamrendőri szolgálat céljaira a jelen Szerződés
138. cikkében meghatározott Bizottságtól kiválasztandó há
rom felderítő naszádot tartson. A Szövetséges és Társult 
Főhatalmak felemelhetik ezt a számit abban az esetben, 
ha azt az emlitett Bizottság helyszíni szemle alapján elég
telennek ítélné.

121. cikk.
Az alább felsorolt osztrák-magyar segédcirkálókat és 

segéd járómüveket le kell szerelni és kereskedelmi hajók 
gyanánt kell kezelni:

Bosnia 
Gablonz 
Carolina 
Lussin 
Teodo 
Nixe 
Gigant 
Dalmat 
Persia
Prinz Hohenlohe 
Gastein 
Hélouan
Gráf Wurmbrand 
Pelikán 
Herkules 
Pola 
Naiade

122. cikk.
A Magyarországhoz tartozó, vagy megelőzően az Oszt

rák-Magyar Monarchiához tartozott kikötőkben jelenleg 
építés alatt álló hadihajókat — ideértve a tengeralattjáró
kat is — le kell b ontani.

Ezeknek a hajóknak lebontási munkálatait a jelen 
Szerződés életbelépése után, mihelyt lehetséges lesz, azon
nal meg kell kezdeni.

Africa
Tirol
Argentina
Pluto
President Wilson (ezelőtt Kaiser 

Franz Joseph) t
Trieste 
Baron Bruck 
Elisabeth 
Metcovich 
Baron Call 
Gaea 
Cyclop 
Vesta 
Nymphe 
Buffel
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Mindazonáltal a porto-re-i hajógyárban építés alatt 
állóknak jelzett aknarakó hajók fenntarthatok, ha a Hadi- 
hajózási Szövetségközi Ellenőrző Bizottság és a Jóváté- 
teli Bizottság gazdasági szempontból úgy találnák, hogy 
azoknak kereskedelmi célokra való felhasználása kívánatos 
Ebben az esetben az említett hajókat át kell adni a Jóvá- 
tételi Bizottságnak, amely értéküket meghatározza és 
amennyiben helye van, jóvátétel címén, egészben vagy 
részben, Magyarország vagy Ausztria javára Írja.

123. cikk.
Bárminemű — vizen vagy tenger alatt járó — osztrák

magyar hadihajó lebontásából származó összes tárgyakat, 
gépeket és mindennemű anyagokat kizárólag csakis ipari 
vagy kereskedelmi célra szabad felhasználni.

Azokat a külföldnek eladni vagy átengedni nem szabad.
124. cikk.

Tengeralattjáró hajót Magyarországon építeni vagy 
megszerezni még kereskedelmi célra sem szabad.

125. cikk.
Minden fegyver, lőszer és hadihajózási anyag, ideértve 

az aknákat és torpedókat is, amely az 1918. évi november 
hó 3.-án kelt fegyverszüneti szerződés aláírásakor Ausztria- 
Magyarország tulajdonában volt, a Szövetséges és Társult 

t Főhatalmak részére végérvényesen kiszolgáltatottnak mon
datik ki.

126. cikk.
Magyarország a megelőző cikkekben említett tárgyak 

kiszolgáltatásáért (120. és 125. cikkek), leszereléséért (121. 
cikk), lebontásáért (122. cikk), nemkülönben kezelési (121. 
cikk) vagy felhasználási (123. cikk) módjáért csak annyi
ban felelős, amennyiben a saját területén levő tárgyakról 
van szó.

127. cikk.
A jelen Szerződés életbelépését követő három hónapon 

át a budapesti magyar nagyáramú drótnélküli táviróállo- 
rnást a Szövetséges és Társult Főhatalmak hozzájárulása 
nélkül, a Magyarországot, vagy a háború folyamán Ausz- 
tria-Magyarországgal szövetségben állott bármely más Álla
mot érintő hadihajózási, katonai vagy politikai természetű 
közlések továbbítására felhasználni nem szabad. Ez az 
állomás kereskedelmi táviratokat továbbíthat, de csak az 
említett Hatalmak ellenőrzése mellett, amelyek a haszná
landó hullámhosszat meg fogják állapítani.
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Ugyanezen határidőn belül Magyarország nagyáramú 
drótnélküli táviróállomásokat sem saját területén, sem pe
dig Ausztria, Német arszág, Bulgária vagy Törökország terü
letén nem építhet.

III. CÍM.
A katonai és haditengerészeti léghajózásra vonatkozó ren

delkezések.
Magyarország haderejének a repülőszolgálattól való eltiltása (128. 

cikk). A katonai íéghajózasi személyzet leszerelésére vonatkozó Intézke
dés (129. cikk). A szövetséges és társult hatalmak katonai légi járómüvei
nek Magyarországon való közlekedésének szabályozása (130. cikk). A re
pülőanyagnak Gyártására, kivitelére és behozatalára vonatkozó korlátozó 
intézkedések (131. cikk). Az összes katonai léghajózási anyag ki szolgálta
tásának elrendelése (132. cikk).

128. cikk.
Magyarország haderejének katonai vagy hadihajózási 

rcpülőszolgálata nem lehet.
Kormányozható léghajót megtartania nem szabad.

129. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számítandó két hónapi 

határidőn belül a Magyar ország szárazföldi és tengeri 
haderejének állományát) i jelenleg tartozó léghajózási sze
mélyzetet le kell szerelni.

130. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak csapatainak Ma

gyarország területéről való teljes kivonulásáig a Szővetséj- 
■ges és Társult Hatalmak légi járómüveinek Magyarországon 
szabad közlekedési, átkelési és leszállási j aguk van.

131. cikk.
A jelen Szerződés életbelépését követő hat hónapon 

át Magyarország egész területén tilos a légi járómüvek, 
légi járómürészek, légi járómü-m akarok és légi járómü- 
motorrészek gyártása, behozatala és kivitele.

132. cikk.
A jelen Szerződés életbelépése után Magyarország sa

ját költségén az összes katanai és haditengerészeti léghajó
zási anyagot a Szövetséges és Társult Főhatalmaknak ki
szolgáltatni köteles.

Az átadásnak az említett Hatalmak Kormányaitól meg
jelölendő helyeken kell történnie és háram hónap alatt 
be kell fejeződnie.

Ezek közé az anyag ak közé kell érteni különösen a 
hadviselés céljait szalgáló vagy szolgált, avagy arra rendelt 
anyagokat, úgymint:

63
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Teljes repülőgépeket 'és vízi repülőgépeket, ideértve 
a gyártás, javítás és szerelés ialatt állókat is.

A repülésre kész állapotban levő, valamint a gyártás, 
javitás és szerelés alatt álló kormányozható léghajókat.

A hidrogéngyártásra szolgáló készülékeket.
A kormányozható léghajók csarnokait, s e légi járó

müvek céljára szolgáló mindennemű befogadó helyet.
A kormányozható léghajókat kiszolgáltatásukig Ma

gyarország költségén hidrogénnal töltve kell tartani; a 
hidrogén előállítására szolgáló készülékek, valamint a kor
mányozható léghajók befogadó helyei az említett Hatalmak 
belátásához képest a kormányozható léghajók kiszolgál
tatásáig Magyarországnak meghagyhatok.

A légi járómü-motorokat.
A cellákat.
A fegyverzetet (ágyút, gépágyút, géppuskát, bomba

vetőt. torpedóirányitó-csövet, szinkronizációs készüléket, 
célzó-készüléket).

A lőszert (töltényt, ágyulövedéket, töltött bombát, bom
batestet. robbanóanyag-készletet s azok előállítására szol
gáló anyagokat).

A hajózási műszereket.
A léghajózásban használat )s dróttalan táviró-, fény

képező és mozgóiényképfelvevő készülékeket.
A megelőző kategóriák bármelyikéhez tartozó alkat

részeket.
A fent felsorolt anyagot az említett Kormányok külön 

felhatalmazása nélkül egyik helyről a másikra vinni nem 
szabad.

IV. CÍM.
Szövetségközi Ellenőrző Bizottságok.

A katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések végrehajtásának 
mikénti ellenőrzése s az ellenőrzésre kirendelt szövetségközi bizottságok 
(133. és 137—139. cikkek). A bizottságok hatásköre; irányelvek" működé
sük számára (133., 137—139. cikkek). A bizottságok székhelye és műkö
désűk szintere (134. cikk1). A magyar kormánynak a bizottságokkal szem
ben fennálló kö telezettje i, a bizottságok eltartásit és működési költsé
geinek mikénti fedezése (135—139. cikkek).

. 133. cikk.
A jelen Szerződésben f Dglalt összes olyan katonai, hadi

hajózási és léghajózási rendelkezéseket, amelyeknek vég
rehajtására biz anyós határidő van megszabva, Magyaror
szág a Szövetséges és Társult Főhatalmak által erre a  
célra külön kinevezett Szövetségközi Bizottságok ellenőr
zése alatt köteles végrehajtani.

Az emlitett Bizottságok a Magyar Kormánynál a Szö
vetséges és Társult Főhatalmakat a katonai, hadihajózási
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és léghajózási rendelkezések végrehajtására vonatkozó min
den ügyben képviselik. Ezek fogják á magyar hatóságokkal 
tudatni mindazokat a határozatokat, amelyeknek megho
zatalát a Szövetséges és Társult Főhatalmak maguknak 
fenntartották, vagy amelyeket az említett rendelkezéseknek 
végrehajtása szükségessé tehet.

134. cikk.
A Szövetségközi Ellenőrző Bizottságok hivatalaikat Bu

dapesten állíthatják fel, s jogukban áll, hogy valahányszor 
csak célszerűnek tartják, a magyar államterület bármely 
pontjára kiszállhassanak, oda albizottságokat küldhessenek, 
vagy az oda utazással egy vagy több tagjukat megbizhassák.

135. cikk.
A Magyar Kormány köteles a Szövetségközi Ellenőrző 

Bizottságoknál-: mindazokat a felvilágosításokat és okirato
kat rendelkezésre bocsátani, amelyeket ezek feladatuk be
töltéséhez szükségeseknek Ítélnek, köteles továbbá ezeket 
személyzettel és anyagi eszközökkel oly mértékben ellátni, 
amilyen mértékben erre a fentemlitett Bizottságoknak a 
katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések teljes 
végrehajtásának biztosítása céliából szükségük lehet.

A Magyar Kormány minden Szövetségközi Ellenőrző 
Bizottság mellé szakértő meghatalmazottat köteles kijelölni, 
akinek feladata, hogy a Bizottságtól átvegye a Magyar 
Kormányhoz intézett esetleges közléseket és hogy a Bi
zottság részére az összes kívánt felvilágosításokat és okira
tokat átszolgáltassa vagy beszerezze.

136. cikk.
Az Ellenőrző Bizottságok eltartását és költségeit, va

lamint a működésük által okozott kiadásokat Magyar- 
ország viseli.

137. cikk.
A Katonai Szövetségközi Ellenőrző Bizottság feladata 

különösen az, hogy a Magyar Kormánytól a lőszerkész
letek és raktárak elhelyezésére, valamint a fegyver-, lőszer- 
és hadianyagra ühelyek vagy gyárak elhelyezésére és mű
ködésére vonatkozó közléseket átvegye.

Ez a Bizottság veszi át a kiszolgáltatott fegyvert, lő
szert. hadianyagot, a hadiipar céljait szolgáló szerszámo-

5
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kat, m eghatározza az átadá s  helyé t, felügyel a jelen. Szer- 
ződés által megszabott lero m b olásokra, használaton kívül 
való helyezésekre vagy á t alakításokra.

138. cikk.
A Hadihajózási S z övetségközi Ellenőrző Bizottság fel

adata Különösen az, h o g y  kiszálljon a hajógyárakba és el
lenőrizze az illető h ajógyárban építés alatt levő hajók 
lebontását, átvegye a kiszolgáltatott fegyvert, lőszert és 
hadihajózási anyago t  é s  ellenőrizze a megszabott lerombo
lásokat és lebontáso ka t.
    A  Magyar Ko rm án y  köteles a Hadihajózási Szővetség- 
közi Ellenőrző B izottságnak mindazokat a felvilágositáso-

k a t é s  o k ira to k a t rendelkezésére bocsátani, amelyeket az
a  hadihajózásr a  vonatkozó rendelkezések teljes végrehaj- 
táskának biztositására szükségesnek ítél, jelesül a hadihajók 
te rv ra jzá t feg y verzetük összetételét, az ágyuknak, lőszer-

nek, torpedóknak, aknáknak, robbanóanyagoknak, drót- 
n é lk ü li tá v írókészülékeknek s általában mindannak, ami 
a  h a d ih a józási anyagra vonatkozik, jellegzetes adatait és 
mintáit, n emkülönben az összes idevágó törvényhozási, köz- 
igazgatási vagy szolgálati szabályzati okmányokat.

139. cikk.  : i
 A  Léghajózási Szövetségközi Ellenőrző Bizottság fel- 

a d a t a  különösen az, hogy a jelenleg a Magyar Kormány
birtokában levő léghajózási anyagot összeírja, a repülőgép

m ű h elyeket, léghajóműhelyeket és légi járómümotormühe- 
l y e ket, valamint a légi járómüvek céljaira felhasználható 
f e gyver-, lőszer- és robbanóanyaggyárakat megszemlélje, a 

magyar államterületen levő összes repülőtelepeket, léghajó- 
csarnokokat, leszállóhelyeket, telepeket és raktárokat be
járja és amennyiben ennek helye van, az anyag elszállítását 
és átvételét intézze.

A Magyar Kormány köteles a Léghajózási Szövetség
közi Ellenőrző Bizottságnak mindazokat a felvilágosításo
kat, törvényhozási, közigazgatási és egyéb okiratokat ren
delkezésére bocsátani, amelyeket a Bizottság a léghajózási 
rendelkezések teljes végrehajtásának biztosítására szüksé
gesnek ítél. jelesül köteles rendelkezésére bocsátani szám
szerű kimutatást az összes magyar repülőkötelékek szolgá
latában álló személyzetről, valamint a meglevő, gyár
tás alatt álló vagy megrendelt anyagokról és teljes lajstro
mot a léghajózás számára dolgozó összes üzemekről, azok 
elhelyezéséről, valamint az összes légijárómü-csarnokokról 
és leszállóhelyekről.
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V. CÍM.
Általános rendelkezések.

A magyar törvényeknek megfelelő megváltoztatására és a végrehaj
tásra vonatkozó közigazgatási intézkedések megtételének kötelezettsége 
(140. cikk;. Az 1918. évi fegyverszüneti szerződés egyes rendelkezései
nek hatályban való megtartása (141. cikk). Magyarországnak eltiltása attól, 
hogy katonai küldöttségeket külföldre küldhessen és hogy a magyar had
sereg tagjai idegen államok hadseregéhen szolgálatot vállalhassanak, vagy 
ott mint oktatók működhessenek (142. cikk). Magyarország kötelezettsége, 
hogy magát a Nemzetek Szövetsége vizsgálatának aláveti (143. cikk).

140. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számítandó három- 

hónapi határidőn belül a Magyar Kormánynak az ide
vágó magyar törvényeket a jelen Szerződésnek ezzel a ré
szével összhangban meg kell változtatnia, s igy kell fenn
tartania.

Ugyanezen a határidőn belül a Magyar Kormánynak 
a jelen rész végrehajtására vonatkozó összes közigazgatási 
és más intézkedéseket meg kell tennie.

141. cikk.
Az 1918. évi november hó 3.-án kötött fegyverszüneti 

szerződés következő rendelkezései, úgymint: az I. fejezet 
(Katonai rendelkezések) 2. és 3. cikke, a csatolt jegyző
könyv I. fejezetének (Katonai rendelkezések) 2., 3. és 6. 
cikke, amennyiben a fenti rendelkezésekkel nem ellen
keznek, hatályukban megmaradnak.

Az 1918. évi november Iió 3-iki fegyverszüneti szerződés teljes szö
vegét 1. a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság kiadásában megjelent «Do
cuments concernant 1‘exécution de 1‘armistice en Hongrie» cimü műben.

142. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés 

életbelépésétől kezdve semmiféle idegen országba katonai, 
hadihajózási vagy léghajózási küldöttségnek megbízást nem 
ad, odi ilyeneket nem küld, s elutazni nem enged; kö
telezi magát ezenfelül, hogy megteszi az alkalmas intéz
kedéseket annak megakadályozására, hogy magyar állam
polgárok államuk területét abból a célból hagyják el, hogy 
bármely idegen Hatalom hadseregébe, hajóhadába vagy 
légi szolgálatába belépjenek, vagy a kiképzés előmozdítása 
céljából oda beosztassanak, vagy általában valamely idegen 
országban katonai, hadihajózási vagy léghajózási oktatás
ban közreműködjenek.

A Szövetséges és Társult Hatalmak a maguk részé
ről megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés életbe-
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lépésétől kezdve hadseregükbe, hajóhadukba vagy légi 
haderejükbe magyar állampolgárt be nem soroznak, oda 
katonai kiképzés előmozdítása céljából be nem osztanak 
és általában magyar állampolgárt katonai, hadihajózási 
vagy léghajózási oktatóként nem alkalmaznak.

Ez a rendelkezés mindazonáltal nem érinti Francia- 
országnak azt a jogát, hogy az idegen légiót a francia 
törvények 1 és katonai szabályzatok értelmében egészít
hesse ki.

143. cikk. *
Magyarország kötelezi magát, hogy mindaddig, amig 

a jelen Szerződés hatályban van, aláveti magát minden 
olyan vizsgálatnak, amelyet a Nemzetek Szövetségének Ta
nácsa szótöbbséggel szükségesnek Ítél,

VI. RÉSZ.
Hadifoglyok és sírhelyek.

Hadifoglyok ellátási költségei (154 cikk); hazaszállításuk (144. _és 
145. cikkek); átvételük (146. és 150. cikkek); visszatarthatásuk (149—151. 
cikkek). A hazaszállítás költségei (147. cikk). Értéktárgyak visszaszolgál
tatása 7153. cikk). Felvilágosítás adása hadifoglyokról (151. és 152. cik
kek). Hadifoglyok büntetendő cselekményei (148. és 149. cikkek). — Sír
helyek (155. és 156. cikkek).

I. CÍM.
Hadifoglyok.

144. cikk.
A magyai* hadifoglyok és polgári internáltak haza

szállítása a jelen Szerződés életbelépése után a lehető leg
rövidebb időn belül kezdetét veszi és a legnagyobb gyor
sasággal fog végbemenni.

E cikk ai magyar hadifoglyok és polgári internáltak hazaszállítását 
kívánja biztosítani; a 151. cikk értelmében azonban a szövetséges és tár
sult kormányok fenntartják maguknak a jogot, bogy a hatalmukban levő 
magyar hadifoglyok és állampolgárok hazaszállítását függővé tegyék attól, 
hogy a magyar kormány az emlitett hatalmaknak akaratuk ellenére ne
talán még visszatartott hadifoglyairól és más állampolgárairól felvilágo
sítást adjon és őket azonnal szabadon bocsájtja. E feltételnek azonban 
gyakorlati jelentősége nincs, minthogy akaratuk ellenére visszatartott 
hadifoglyok nálunk már nincsenek.

A magyar békeküldöttség annak megjegyzése mellett, hogy egyes 
hatalmak a részükről fogvatartott hadifoglyokat már hazaszállították, azt 
is kérte, hogy azok a szövetséges hatalmak, amelyek a hadifoglyokat 
visszatartották, kövessék ezt a példát (vagyis még a 'békeszerződés ratifi
kálása) előtt bocsássák haza a magyar hadifoglyokat.) Erre nézve 
ai szövetséges és társuk hatalmak válaszjegyzéke a következőket

\
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jegyezte meg : «E tekintetben a; határozathozatal minden egyes 
Szövetséges Hatalmat önállóan illeti meg1 s e határozathozatalnál 
figyelembe vétetnek majd egyrészről az illető Hatalom sajátos 
viszonyai, másrészről pedig az az óhaj, hogy minden felesleges szenvedés 
elkerülhető legyen. Azok ai Hatalmak, amelyek úgy határoznak, hogy a 
magyar hadifoglyok idő előtt hazaszállittassanak, a hazaszállítás részle
teinek megállapítása végett érintkezésbe fognak lépni a Magyar Küldött
séggel. Nem mutatkozik szükségesnek1 evégből a Békefeltételek 144. cikkét 
akként módosítani, amint azt a Magyar Küldöttség kívánja. A Magyar 
Küldöttség részéről felajánlott módosításnak nem lenne meg a várt ered
ménye, mert hai a Békeszerződés rendelkezéseinek végrehajtását a Béke- 
szerződés aláírása után nem is lehetne megakadályozni, mégis azoknak 
alkalmazását csak a Szerződés életbelépése után lehet kívánni.»

A Szibériában, Turkesztánban stb. levő hadifoglyok tekintetében a 
válaszjegyzék a következő kijelentéseket tartalmazta: «Ezek a foglyok a 
Szerződést aláíró Hatalmak fennhatósága alatt álló területeken kívül tar
tózkodnak. Hazaszállításuk kérdése tehát nem szabályozható a jelen Szer
ződésbe felvett rendelkezéssel___A Legfelső Tanács mindazonáltal foglal
kozott ezzel ai kérdéssel, amely nemcsak Magyarországot, hanem a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolásából keletkezett Szövetséges Ha
talmakat is egyaránt érdekli. Oly megoldást, amely a szóbanforgó szö
vetséges állampolgárokra nézve teljesen kielégítő volna, mindezideig riem 
tudtak találni. A Hatalmak mindazonáltal keresni fogják az eszközt, 
hogy a lehetőség határai között a magyar hadifoglyokat is részesítsék 
azoKnak az intézkedéseknek előnyeiben, amelyek a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiának Szibériában levő állampolgárai érdekében foganatosíthatók 
lesznek; erre nézve a! magyar kiiküldötteket meg fogják hallgatni.»

A hadifogtyok hazaszállításának módozatai tekintetében a 145—150. 
cikkek rendelkeznek.

145. cikk.
A magyai’ hadifoglyoknak és polgári internáltaknak 

a 144. cikkben meghatározott feltételek mellett leendő 
hazaszállításáról az egyrészről a Szövetséges és Társult 
Hatalmak és másrészről a Magyar Kormány képviselői
ből alakuló Bizottság gondoskodik.

Minden egyes Szövetséges és Társult Hatalomra nézve 
egy-egy Albizottság állapítja meg a hadifoglyok hazaszál
lításának részleteit; ezek az Albizottságok csupán az illető 
érdekelt Hatalom és a Magyar Kormány képviselőiből 
alakulnak.

146. cikk.
A magyar hatóságok kötelesek arról gondoskodni, 

hogy a nekik átadott hadifoglyok és polgári internáltak 
az átadás után haladéktalanul otthonukba küldessenek.

Azok a hadifoglyok és polgári internáltak, akiknek a 
háború előtti lakóhelye a Szövetséges és Társult Hatal
mak csapataitól megszállott területen van, a Szövetséges 
és Társult Hatalmak megszálló csapatai katonai hatóságai
nak engedélyével és ezek ellenőrzése mellett, lakóhelyükre 
szintén visszaküldendők.
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A 146. cikk első bekezdése, amely az átadott hadifoglyok és pol
gári internáltak haladéktalan hazaszállítását teszi a magyar kormány kö
telességévé, a helyes értelmezés szerint nem zárja ki az átadott ilyen 
egyéneknek bizonyos megfelelő ideig tartó feltartóztatását közbiztonsági 
és közegészségügyi okokból, például a személyazonosság megállapítása cél
jából vagy járványos fertőzés veszélye esetében határzár alávétel végett. 
A haladéktalan hazaszállítás kikötése csupán azt jelentheti, hogy alapos 
közbiztonsági vagy közegészségügyi okokon kívül, senkit se lehessen a 
határon visszatartani vagy más helyre mint otthonába szállítani.

147. cikk.
A hazaszállítással kapcsolatban az elindulás időpont

jától kezdődőleg felmerülő összes költségeket a Magyar 
Kormány tartozik viselni; a Magyar Kormány köteles to
vábbá a 145. cikkben megjelölt Bizottság részéről szüksé
gesnek Ítélt szállítóeszközöket, nemkülönben a műszaki
személyzetet rendelkezésre bocsátani.

A 147. cikk első mondata (értelmében a magyar kormányt nemcsak az 
elindulás időpontjától kezdve felmerülő összes költségek terhelik, hanem 
a magyar kormány köteles a Bizottság (145. cikk) részéről szükségesnek 
ítélt szállítóeszközöket és műszaki személyzetet is rendelkezésre bocsátani. 
A magyar békeküldöttség azt kérte, hogy a költségeket ne kelljen azon
nal megfizetni és hogy O; szállításhoz szükséges eszközöket ne kelljen 
rendelkezésre bocsátani. A szövetséges és társult hatalmak válasz
jegyzéke erre a következőket jelentette ki : «Olyan kérelmek
ezek, amelyek egyes Szövetséges Hatalmakra nézve telj esithe tét
leneknek látszanak, mert egyes Hatalmak úgy vélik, hogy a 
hazaszállitási költségnek a vasúttársaságok részére való megtérítése egy 
már teljesített szolgáltatásért járó térítés, amelyet ugyanakkor kell meg
adni, amikor a szolgáltatás megtörtént, és mert egyes Hatalmak azt tart
ják, hogy vasúti felszerelésük állapota nem engedné meg, hogy a felsze
relés egy részét a hadifoglyoknak Magyarországig való szállítása végett a 
forgalomból kikapcsolják. Mindazonáltal minden egyes Szövetséges és Tár
sult Hatalommal vonatkozásban fennálló különös eseteket a hazaszállítás 
módozatainak szabályozásával megbízott vegyes Albizottság meg fogja 
vizsgálhatni. A magyar megbízottak ebben az Albizottságban az őket ter
helő költségek megtérítésének időpontjára és módjára, nemkülönben az 
általuk nyújtani szándékolt biztosítékokra nézve szabatos előterjesztéseket 
tehetnek. Ezenkívül módjukban lesz a szállítási eszközöket illetőleg oly 
jármüveket használatba venni, amelyeket a háborútól nem szenvedett sem
leges országok rendelkezésükre bocsáthatnak. Mindez külön megállapo
dás kérdése, amelyet Magyarország minden egyes érdekelt országgal 4é- 
tésithet.»

148. cikk.
Azokat a hadifoglyokat és polgári internáltakat, akik 

a fegyelem ellen elkövetett cselekmény miatt büntetendők 
volnának, vagy akik emiatt büntetés alatt állanak, arra 
való tekintet nélkül, hogy büntetésük idejét kitöltötték-e 
vagy az ellenük indított eljárás befejezést nyert-e vagy 
sem, haza kell szállítani.

Ez a rendelkezés nem nyer alkalmazást azokra a ha
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difoglyokra és polgári internáltakra nézve, akik az 1920. 
évi január hó l.-je után elkövetett cselekmények miatt 
volnának büntetendők.

Hazaszállításukig valamennyi hadifogolyra és polgári 
internáltra nézve a fennálló szabályok maradnak irány
adók, kiváltképen a munka és fegyelem .tekintetében.

L. a 149. cikk jegyzetét.

149. cikk.
Azok a hadifoglyok és polgári internáltak, akik nem 

a fegyelem (ellen elkövetett, hanem más cselekmények 
miatt volnának büntetendők vagy állanak büntetés alatt, 
továbbra is fogvatarthatók.

Az első hágai békeértekezleten létrejött II. egyezményhez és a má
sodik hágai békeértekezleten létrejött IV. egyezményhez csatolt és a száraz
földi háború törvényeiről és szokásairól szóló szabályzat (1913 :X*LII1. t.-c.) 
8-ik cikke értelmében a hadifoglyok a felettük hatalmat gyakorló állam 
hadseregében hatályban lévő törvényeknek, szabályzatoknak és rendele
teknek vannak alávetve. Fegyelemsértő cselekmények miatt velük szem 
ben ai szükséges megtorló rendszabályok alkalmazhatók.

Eszerint a hadifoglyokra a felettük hatalmat gyakorló államok úgy 
büntetendő cselekmények miatt, mint a fegyelem ellen elkövetett cselek
mények miatt katonai büntetőtörvényeik értelmében büntetéseket alkal
mazhattak, illetve őket bűnvádi eljárás alá vonhatták.

A 148. és 149. cikkek ö hazabocsátás szempontjából különbséget íesz- 
nek a fegyelem ellen elkövetett cselekmények és más cselekmények kö
zött olyan értelemben, hogy azokat, akik más cselekmények miatt volná
nak büntetendők, vagy állnak büntetés alatt, büntetésük kitöltése előtt 
nem kell haza bocsátani, mig a fegyelem ellen elkövetett cselekmények1 
miatt büntetés a lá  eső egyének közül csak azokat nem kell a büntetés 
kitöltése előtt haza bocsátani, akik e cselekményt 1920. január 1. után 
követték el.

150. cikk.
A Magyar Kormány kötelezi magát arra, hogy az összes 

hazaszállítandó egyéneket megkülönböztetés nélkül terü
letére befogadja.

Azokra a magyar hadifoglyokra vagy állampolgárokra 
nézve, akik hazaszállításukat nem óhajtják, a hazaszállí
tást mellőzni lehet; a Szövetséges és Társult Kormányok 
azonban fenntartják maguknak a jogot, hogy ezeket az 
egyéneket hazájukba vagy valamely semleges országba 
szállíthassák, avagy megengedjék nekik, hogy területeiken 
lakhassanak.

A Magyar Kormány kötelezi magát arra, hogy ezekkel 
az egyénekkel és hozzátartozóikkal szemben semmiféle 
kivételes intézkedést nem alkalmaz, őket a fenti okból 
semminemű megtorlással vagy zaklatással nem sújtja.
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E cikk szerint a? magyar állam köteles befogadni minden haza
szállított hadifoglyot, ami természetes is, mert egy állam sem utasitnatja 
vissza saját állampolgárát

A szövetséges és társult hatalmak azonban nem kötelesek az olyan 
magyar hadifoglyot vagy internáltat hazaszállítani, aki ezt nem óhajtja; az 
ilyen magyar állampolgárnak az említett hatalmak megengedhetik, hogy 
területükön lakhasson, vagy őt valamely semleges államba is szállíthatják, 
de joguk van őt Magyarországba is hazaküldeni.

151. cikk.
A Szövetséges és Társult Kormányok fenntartják ma

guknak a jogot, hogy a hatalmukban levő magyar hadi
foglyok és állampolgárok hazaszállítását attól tegyék füg
gővé, hogy a Magyar Kormány a Szövetséges és Társult 
Hatalmaknak azokról a hadifoglyairól és más állampol
gárairól, akik Magyarországon akaratuk ellenére még visz- 
szatartatnának, felvilágosítást ad és őket azonnal szabadon 
bocsátja.

L. aj 144. cikk jegyzetét.

152. cikk.
A Magyar Kormány kötelezi magát:
1, hogy az eltűntek felkutatására alakult bizottságok

nak szabad bejárást biztosit, azok részére az összes szük
séges szállítási eszközöket rendelkezésére bocsátja, a fo
golytáborokba, fogházakba, kórházakba és minden egyéb 
helyiségekbe ezeket á bizottságokat beengedi, valamint 
mindazokat a köz- és magánokiratokat, amelyek kutatá
saiknál felvilágosítást nyújthatnak, rendelkezésükre bo
csátja;

2. hogy megbünteti azokat az osztrák hivatalnoko
kat és magánosokat, akik a Szövetséges és Társult Ha
talmak állampolgárainak jelenlétét netalán titokban tarta
nák, vagy jelenlétét, miután arról tudomást szereztek, nem 
jelentenék be. 1

E cikkben a: magyar kormány az eltűntek' felkutatásának lehetővé 
tételére vállal kötelezettséget.

A iroásodik pontban az «osztrák 'hivatalnokok és magánosok» ki
fejezésnél az osztrák jelző nyilván tévedésből maradt a szövegben, c cikk 
szövegének az osztrák békeszerződésből történt átvétele folytán; helyesen'' 
itt «magyar» hivatalnokokat és magánosokat kell érteni.

A 152. cikk nem biztosit Viszonosságot -Magyarország részére; a ma
gyar békeküldöttség vonatkozó kívánsága tekintetében a szövetsé
ges és társult hatalmak válaszjegyzéke a következő' kijelentést 
tette : «A Szövetséges és Társult Hatalmak úgy vélik, hogy 
Magyarországot nem hatalmazhatják fel arra, hogy a területükön 
eltűntek kutatása céljára Bizottságokat létesíthessen, azonban diplomáciai 
utón rendelkezésére fogják bocsátani! mindazokat a felviágositásokat, ame
lyeket Magyarország erre nézve tőlük kérni fog.»
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153. cikk.
A Magyar Kormány kötelezi magát, hogy azokat a 

tárgyakat értékeket és okiratokat, amelyek a Szövetséges 
és Társult Hatalmak valamelyik állampolgárának tulaj
donában állottak és amelyeket a magyar hatóságok ne
talán visszatartottak, a jelen Szerződés életbelépése után 
haladéktalanul visszaszolgáltatja.

154. cikk.
A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy lemondanak 

mindazoknak )jja költségeknek kölcsönös megtéritéséről, 
amelyek a hadifoglyoknak saját területükön történt ellá
tásával kapcsolatban felmerültek.

II. CÍM.
Sírhelyek.
155. cikk.

A Szövetséges és Társult Kormányok és a Magyar 
Kormány gondoskodnak arról, hogy a területeiken elte
metett katonák és tengerészek sirhelyei tiszteletben és jó- 
karban tartassanak.

Kötelezik magukat, hogy minden olyan bizottságot, 
amelyet valamelyik 'Kormány az eltemetettek személy- 
azonosságának megállapításával, azoknak lajstromozásával, 
illő síremlékek karbantartásával vagy felállításával bízott 
meg, elismernek és az ilyen bizottságot feladata kivitelé
ben támogatják.

Megegyeznek azonkívül arra nézve is, hogy a belföldi 
törvényekben foglalt rendelkezéseknek és a közegészség kö
vetelményeinek korlátái között, kölcsönösen minden esz
közzel megkönnyítik katonáik és tengerészeik földi ma
radványainak hazaszállítására irányuló kérelmek teljesí
tését.

156. cikk.
A különböző hadviselt Államok fogságban elhunyt ha

difoglyainak, polgári internáltjainak és egyéb állampolgá
rainak sirhelyei a jelen Szerződés 155. cikkének rendel
kezései értelmében megfelelően jókarban tartandók.

Ezenkívül egyrészről a Szövetséges és Társult Kor
mányok, másrészről a Magyar Kormány kötelezik magu
kat arra. hogy kölcsönösen egymás rendelkezésére bo
csátják:

1. az elhaltak teljes névjegyzékét a személyazonosságuk 
megállapításához szükséges összes adatokkal együtt;
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2. a személyazonosság megállapítása nélkül eltemetett 
összes halottak számára és sírhelyeik hollétére vonatkozó 
minden felvilágosítást.

VII. RÉSZ.
Büntető rendelkezések.

A 1 iá ború törvényei ellen vétett személyek; kiadása (157. és 16f. 
cikkek). Adatszolgáltatás (158. és 160. cikkek). A bűnösök felelősségre vo
nása (157., 158. és 160. cikkek).

157. cikk.
A Magyar Kormány elismeri a Szövetséges és Társult 

Hatalmaknak azt a jogát, hogy katonai bíróságaik elé 
állíthassák mindazokat a személyeket, akiket a háború 
törvényeivel és szokásaival ellenkező cselekmények elkö
vetésével vádolnak. A bűnösöknek talált személyekre a 
törvényekben előirt büntetések nyernek alkalmazást. Ezt 
a rendelkezést Magyarországnak vagy szövetségeseinek bí
róságai előtt netalán folyamatba tett eljárásra vagy felelős- 
ségrevonásra való tekintet nélkül alkalmazni fogják.

A Magyar Kormány köteles a Szövetséges és Társult 
Hatalmaknak vagy közülük annak, amely őt eziránt meg
keresi, kiszolgáltatni a háború törvényeivel és szokásai
val ellenkező cselekmények elkövetésével vádolt minden 
személyt, akár névszerint nevezik meg őket, akár pedig 
azt a rangfokozatot, tisztséget vagy hatáskört jelölik meg, 
amelyben a magyar hatóságok az illető, személyeket alkal
mazták.

A «büntető rendelkezések» a  háború alatt elkövetett és a háború 
törvényeivel és szokásaival ellenkező cselekmények megtorlásáról szólnak.

A háború törvényeit és szokásait az 1899. évi I. hágai békeértekez
leten létrejött II. egyezményhez, illetve az 1907. évi II. hágai békeértekez
leten létrejött IV. egyezményhez csatolt Szabályzat (lásd 1913:XLIII. t.-c.) 
tartalmazza.

A békeszerződéshez csertőit Jegyzőkönyv 1. pontja értelmében a szerző
dés életbelépését követő hó folyamán fogják a magvar kormánnyal kö
zölni azoknak a személyeknek névsorát, akiket a 157. cikk második be
kezdéséhez képest ki kell szolgáltatni.

158. cikk.
Azokat, akik a Szövetséges és Társult Hatalmak kö

zül csupán egynek állampolgárai ellen követtek el bün
tetendő cselekményt, ennek a Hatalomnak katonai bíró
ságai elé fogják állítani.

Azokat, akik több Szövetséges és Társult Hatalom ál
lampolgárai ellen követtek el büntetendő cselekményt, az 
érdekelt Hatalmak katonai bíróságainak tagjaiból alakított 
katonai bíróságok elé fogják állítani.
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Minden esetben meg lesz a vádlottnak joga arra, hogy 
védőjét maga jelölje ki.

159. cikk.
A Magyar Kormány kötelezi magát, hogy ki fogja szol

gáltatni mindazokat az okmányokat és adatokat, bármily 
természetűek is legyenek azok, amelyeknek előterjesztése 
a vádbeli cselekmények teljes kiderítése, a bűnösök kinyo
mozása és a felelősség fokának pontos megállapítása cél
jából szükségesnek fog mutatkozni.

160. cikk.
A 157—159. cikkek rendelkezései alkalmazást nyernek 

azoknak az Államoknak Kormányaira nézve is, amely 
Államokhoz a volt Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó 
területeket csatoltak, azokra a személyekre vonatkozólag, 
akiket [la háború törvényeivel és szokásaival ellenkező 
cselekmények elkövetésével vádolnak, s akik az említett 
Államok területein tartózkodnak vagy ezeknek az Államok
nak rendelkezése alatt állanak.

Ha az illető személyele !az említett Államok valamelyi
kének állampolgárságát már megszerezték, ennek az Állam
nak Kormánya kötelezi magát, hogy felelősségre vonásuk 
és megbüntetésük biztosítása végett az érdekelt Hatalom 
megkeresésére és azzal egyetértőleg, minden szükséges in
tézkedést meg fog tenni.

E cikk kiterjeszti a  157—159. cikkek rendelkezéseit, tehát a jog
segély és kiadatás kötelezettségét azokra az államokra is, amelyekhez 

az osztrák-magyar monarchiához tartozó területeket csatoltak, de azzal 
a  különbséggel, hogy ha valamely Vádlott időközben az ily állam állam- 
polgárságát megszerezte, az az állam m ár nem lesz kötelezve az illető 
kiadására, hanem csupán arra, hogy a sértett fél államának kívánságára 
és ezzel egyetértésben az illető személy üldözése és megbüntetése iránt 
megfelelően intézkedjék. Tehát Magyaarországgal szemben saját polgá
raira vonatkozóan is ti. kiadás kötelezettsége állapittatik meg, mig az 
osztrák-magyar monarchia területéből részesedő államoknak uj polgárai
kat sem kell kiadniolf.

VIII. RÉSZ.
Jóvátétel.

A béketárgyadások alapját képező Wilson-féle 14 pontban még nem 
volt szó hadikárpótlásról, azonban Lansing 1918. november 5-én a néme
tekhez intézett jegyzékében már úgy értelmezte ezeket ai pontokat, hogy 
a megszállott területeket nem csupán kiüríteni tartoznak a központi 'hatal
mak, hanem azokat helyre is kell állítaniuk. Ez alatt pedig szerinte az ér
tendő, hogy Németország az ántánt polgári lakosságiának okozott összes 
károkért, melyet a szárazföldön, vízben vagy levegőben keresztül vitt tá
madásaival okozott, kárpótlással tartozik.

A jóvátétel (réparations) elnevezést nyert kártérítési) kötelezettség 
azonban még ennél is szélesebb kört ölel fel. Mert mig a 161. cikk az 
alapelvet megállapítja, a 162. cikk pedig hangsúlyozza azt, hogy a pol
gári lakosságban és polgári javakban szenvedett károk téritendők meg,



76 160. cikk.

addig, nyilván a szöveg csiszolása alkalmával ugyanebben a cikkben hozzá 
lett toldva' az a megjegyzés, hogy felelősek vagyunk: «általában az ide
csatolt 1. Függelékben meghatározott károkért.» Az I. Függ. pedig, mely 
ai kártérítési cimeket sorolja fel, a polgári személyeknek okozott köz
vetlen személyi és dologi károkon kivül felsorol oly károkat is, melyek 

,aü hadifoglyoknak okoztattak rossz bánásmód által, s azonkívül a szö
vetséges és társult hatalmak «kormányainak» okozott azokat a károkat, me
lyek katonai személyeknek1 fizetett nyugdijak, segélyek stb. fizetése által 
okoztattak.

i. cím.
Általános rendelkezések.

A kártérítés alapelve (161. és 162. cikkek). A kártérítési címek (I. 
Függ'.). A kár megállapítására hivatott jóvátételi bizottság s külön osztály 
hatásköre és szervezete (163. és 170. cikkek; II. Függ'.). A kiegyenlítés 
törlesztési tervének elkészítése (163. cikk). Magyarország teljesitőképessé- 
yének figyelembevétele (164. és 170. cikkek). Részfizetések (165. cikk). 
Természetbeni kárpótlás (166. és 168. cikkek; III—V. Függ.). A teljesített 
fizetések szétosztása (167. cikk). A lejárati idő (169. cikk). Magyarország 
kötelezettsége a megfelelő jogalkotásra (171. cikk). A Magyarország javára 
Írandó összegek részletezése (173. cikk). Tengeralatti kábelek átengedése 
(174. cikk és VI. Függ.).

A magyar küldöttségnek e címet érdeklő fejtegetéseire a szövetséges 
és társult hatalmak 1920. évi május 6-iki jegyzékükben a következő vá
laszt adták :

«A Szövetséges és Társult Kormányok a legnagyobb figyelemmel ta
nulmányozták a magyar Küldöttség részéről átnyújtott észrevételeket.

A magyar emlékiratban kifejtett minden egyes megjegyzést vizsgálat 
tárgyává tették akkor, amikor a Vili. rész rendelkezéseit kidolgozták. 
Különösen pedig nem tévesztették szem elől a. Szövetséges és Társult Ha
talmak azokat a politikai és katonai eseményeket, amelyek a november 
3-iki fegyverszünet óta Magyarországon bekövetkeztek. De véleményük 
szerint ezek az események még nincsenek kellőképen tisztázva és igy ma 
még nehéz megállapítani, hogy ezek milyen hatást gyakorolhatnak Magyar- 
ország további fejlődésére. A feltétlenül szükséges vizsgálatok még alio 
kezdődtek el, a Szövetséges és Társult Hatalmak tehát nem tudják közvet
lenül a Szerződésben megállapítani: 1. Magyarország fizetőképességét úgy, 
ahogy azt ezek az események befolyásolják; 2. azokat a visszaszolgáltatá
sokat, amelyeket Magyarország javára később teljesíteni kellene. A szük
séges vizsgálatok foganatosítására egyrészről a budapesti Szövetségközi Bi
zottság nyert megbízást, amelynek feladata jelenleg annak megállapítása, 
miképen szállották meg Magyarországot a rumán csapatok; másrészről 
megbízást nyert a Jóvátételi Bizottság, amely a Szerződés 165. cikke ér
telmében «megállapítja annak a méltányos összegnek nagyságát, amelyet 
Magyarország "l92u-ban és az 1921. évi első négy hónapjában fizetni fog.» 
A Szerződés végrehajtása során (Vili. részhez tartozó II. Függelék 12.; §. 
b) pont) a Jóvátételi Bizottság «oly értelmű utasításokat fog kapni, ame
lyek szerint köteles lesz különös figyelembe venni': 1. a jelen Szerződés
ben megállapított határok között levő magyar terület tényleges közgazda- 
sági és pénzügyi helyzetét; és — 2. erőforrásainak és fizetőképességének 
a jelen Szerződés rendelkezéseiből folyó csökkenését.» «A Bizottság be
látása szerint a 163. cikkhez képest a határidőket kitolhatja és a meg
állapított fizetési feltételeket megváltoztathatja.» (164. cikk).

rv Jóvátételi Bizottság tehát tekintetbe veheti különösen, hogy mennyi
ben érintették Magyarország erőforrásait a november 3-iki fegyverszünetet 
követő. politikai "és kátonai események és ezen az alapon állapíthatja 
meg azokat az összegeket, amelyeket Magyarországnak fizetnie kell
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A Jóvátételi Bizottság Magyarország teljesitőképességtének «időről- 
időre» való megvizsgálása után fogja eldönteni, hogy a 163. és 165. cik
kek és a IV. Függelék végrehajtása képen valamely pénzben vagy termér 
szetben teljesítendő fizetés, valamint a Szerződésben kifejezetten megjelölt 
átengedések, átruházások és visszaszolgáltatások, mint amilyen a nyers
anyagnak és hajóknak kiszolgáltatása, tényleg nem telj esi thetők-e 1928. 
évi május hó 1-je előtt, amint ezt a magyar Küldöttség állítja. Épen úgy 
ez a Bizottság fogja megítélni, hogy az V, Függelékben az épületfa, vas 

t és vasöntvények szolgáltatására vonatkozó «igénylések teljes kielégítése», 
y< Magyarország ipari szükségleteit mértéken felül megterhelné-e» és ebben 
az esetben a Bizottságnak joga van azokra «haladékot engedélyezni vagy 
azokat teljesen törölni.» (V. Függelék). %

A Szövetséges és Társult Kormányok nem kívánják Magyarországot 
súlyosabb kötelezettségekkel megterhelni, mint amelyeket teljesíteni tud; 
nem is szándékoztak most megállapítani annak az összegnek nagyságát, 
amelyet Magyarország fizetni tartozik és ezért adtak a Jóvátételi Bizott
ságnak igen "tág hatáskört ez összeg nagyságának megállapítására. De vé
leményük szerint jelenleg nem állapíthatják meg Magyarországnak kép
telenségét arra, hogy bizonyos s zolgáltatásokat és fizetéseket mostantól 
1926-ig teljesítsen, és fenn kell tartani ok annak lehetőségét, hogy Magyar- 
ország gazdasági életének későbbi kedvező fejlődése esetében "ebből részt 

? kapjanak . . .
Azokat a károkat, amelyeket Magyarország’ a román megszállás foly

tán szenvedett, jelenleg a budapesti Szövetségközi Bizottság vizsgálja, amely- 
lyel a magyar Küldöttség erre a megszállásra vonatkozó minden felviiár 
gositást megfelelő módon közölhet Ez a Bizottság a megállapított lénye
ket közölni fogja a Jóvátételi Bizottsággal, amely azokat nemcsak Magyar- 
ország fizetőképességének megállapításánál fogja felhasználni, hanem a 
181. cikk rendelkezéseinek alkalmazásánál, vonatkozással azokra a had
műveletekre is, amelyek a november 3-iki fegyverszünet után történtek.»

161. cikk.
A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és 

Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetsé- 
ségesei. mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mind
azokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövet
séges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausz- 
tria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk 
kényszeritett háború következményeképen elszenvedtek

Az itt hangoztatott alapelv kifejezésre ju t a szerződés bevezető sorai
ban is.

Kiegészíti e cikk rendelkezését a 180. cikk, mely megállapítja, hogy az 
állam minden vagyona és jövedelme rangsorbeli előnyben szavatol a "jóvá
tételt követelések kifizetéséért, mig ai kötelezettség nem teljesítésére meg
állapított szabályokat a II. Függ. 17. és 18. §-ai tartalmazzák.

Mert ehelyütt is szemel.őtt kell tartani, hogy a károkat a magyar 
állam nem közvetlenül az egyes károsult polgároknak fizeti, hanem az 
ellenséges államhatalomnak. A magyar állammal szemben az ántánt pol
gároknak közvetlen aktorátusuk nincs. Káraik fejében a magyar állam 
vagyonát közvetlenül nem igényelhetik, s az ellen közvetlenül végrehaj
tást nem kérhetnek a jelen cikk alapján. Ugyanez a kérdés a 232., 234. 
és 237. cikkekben némileg másként van szabályozva.

162. cikk.
A Szövetséges és Társult Kormányok elismerik, hogy
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Magyarország jövedelemforrásai, tekintettel e jövedelem- 
forrásoknak a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseiből 
folyó állandó jellegű csökkenésére, nem elegendők arra, 
hogy e veszteségek és károk teljes jóvátételét biztosítsák.

A Szövetséges és Társult Kormányok mégis megkö
vetelik és Magyarország kötelezi magát, hogy az alább 
megszabott módozatok szerint jóváteszi mindazokat a ká
rokat, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak pol
gári lakosságában és javaiban szárazföldi, tengeri és légi 
támadása okozott az alatt az idő alatt, amíg a Szövetséges 
és Társult Hatalmak bármelyike háborút viselt Magyar- 
országgal, valamint általában az idecsatolt I. Függelékben 
meghatározott károkat.

A békeszerződés megszerkesztésénél egy-egy gondolat többféle for
mában tér vissza. A cikk 1. bekezdésében foglalt az a szabály, hogy a kár
térítési követelés mérséklése Magyarország teljesítőképességének figyelem- 
bevételével keresztül viendő, visszatér a II. Függ. 9., 10. §-aiban s ugyan
ezen függelék 12. §-ában, melynek különösen b). pontja foglalkozik p 
kérdés részleteivel.

Mig a 161. cikk a jóváteendő károk kritériumát abban látja, hogy 
azok az ántántra kényszeritett háború következményei, addig ezen cikk 
2. bekezdése csakis azokról' a károkról beszél, melyeket az idő alatt szen
vedett, mig az ántánt államok háborút viseltek. A kártérítési kötelezett
ségnek a háború tartamához való fűzése épen ezért fontossá teszi annak 
megállapítását, hogy meddig tartott a háború. Erre a kérdésre megadja 
ai feleletet a szerződés bevezetése, mely megjállapitja, hogy annak életbe
lépésével íí hadiállapot megszűnik, ezenkívül a 238. cikk. mely ezen rész 
egyéb cimeinek alkalmazása szempontjából állapítja meg a «háború alatt», 
kifejezés értelmét, mig a 252. cikk az átcsatolt területekre vonatkoztatva 
állapítja meg bizonyos tekintetben e. fogalom tárgyi körét.

163. cikk.
Azoknak a károknak összegét, amelyeknek jóvátételére 

Magyarország köteles, szövetségközi bizottság állapítja meg, 
amelynek «Jóvátételi Bizottság» lesz a neve s amelynek 
szervezetét és hatáskörét a jelen Szerződés, nevezetesen 
az e cimhez tartozó II—V. Függelékek határozzák meg. 
Ez a Bizottság, a jelen Szerződésből folyó eltérésektől el
tekintve. azonos a Németországgal kötött Szerződés 233. 
cikkében meghatározott bizottsággal; a Bizottság a jelen 
Szerződés alkalmazásából eredő különleges kérdések szá
mára külön Osztályt alakit; ennek az Osztálynak csupán 
tanácsadó hatásköre lesz, kivéve azokat az eseteket, ame
lyekben a Jóvátételi Bizottság ruház reá megfelelő ha
táskört.

A Jóvátételi Bizottság a követeléseket felülvizsgálja és 
méltányos módon alkalmat nyújt a Magyar Kormánynak 
arra. hogy meghallgassák.

A Bizottság egyúttal fizetési tervezetet készit, amely
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ság, baljós lesz megállapítani a különleges kérdések számára szánt k'ülön- 
osztály Célját (V. ö. a! II. Függ. 3. §-át.)

A második bekezdés kiegészítője a  II. Függ. 9., 10., 12. §.
Az osztrák jóvátétel! bizottság hatáskörében máris jelentékeny eltoló

dások észlelhetők, mert az ezidőszerint nem annyira a károk felszámo
lásával foglalkozik, mint inkább azzal, hogy miként lehetne Ausztria gaz
dasági újjászületését lehetővé tenni

164. cikk.
A Jóvátételi Bizottság 1921. évi május hó 1.-től kezdve 

időnkint köteles megvizsgálni Magyarország jövedelmi for
rásait és teljesítőképességét és miután méltányos módon 
alkalmat nyújtott Magyarország képviselőinek meghallgat- 
tatására, ez alapon a 163. cikkhez képest belátása szerint 
a határidőket kitolhatja s a megállapított fizetési feltéte
leket megváltoztathatja; nem engedheti el azonban a tar
tozásnak semmilyen részét sem a Bizottságban képviselt 
Kormányoknak erre vonatkozó külön meghatalmazása 
nélkül.

Lásd a 170. cikket, mely a magyar kormány felvilágositásadási és 
a 171. cikket, mely annak jogszabályalkotási kötelességét szabályozza. Mig 
a II. Függ. 12. §. b) pontja megállapítja azt, hogy a teherviselési képes
ség kérdésében mit kell1 vizsgálnia.

A jóvátételi bizottság változtatás esetén köteles határozatait meg
okolni. (II. Függ. 12. §. f) pont).

165. cikk.
Magyarország 1920-ban és az 1921. év első négy hó

napjában oly részletekben és olyan módon (aranyban, áruk
ban, hajókban, értékpapírokban vagy más módon), amint 
azt a Jóvátételi Bizottság megállapítja, a fentemlitett kö
vetelésekre méltányos részfizetést teljesít, amelynek nagy
ságát a Jóvátételi Bizottság állapítja meg; ezt az összeget 
elsősorban a megszálló hadseregnél az 1918. évi novem
ber hó 3.-i fegyverszünet után felmerült s a 181. cikk
ben tárgyalt költségeknek fizetésére kell fordítani; annyi 
élelmiszer és nyersanyag, amennyi a Szövetséges és Tár
sult Főhatalmak Kormányainak megítélése szerint szük
séges ahhoz, hogy Magyarország képes legyen jóvátételi 
kötelezettségének teljesítésére, szintén fizethető a nevezett 
Kormányok jóváhagyásával az említett összegből. A fenn
maradó összeg Magyarország jóvátételi tartozásából levo
nandó. Magyarország azonfelül letétbe helyezi a II. Függe
lék 12. §-a c) pontjának intézkedése értelmében az ott 
említett kötelezői egyeket.

A felhasználás mikéntjét szabályozza a 181. cikk.
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megállapítja, hogy Magyarország 1921. évi május hó 1-től 
kezdődő harminc éven át mely határidőkben és milyen 
módozatokkal tartozik a jóvátételi tartozásnak azt a ré
szét törleszteni, iámelyet reá ki fognak vetni, miután a Bi
zottság már megállapította volt azt, hogy Németország 
képes-e az ellene és szövetségesei ellen támasztott és a 
Bizottság által felülvizsgált követelések teljes összegének 
fennmaradó részét ínegfizetni. Abban az esetben pedig, ha 
Magyarország ezalatt az idő alatt tartozásának törlesztésé
vel hátralékban maradna, minden kiegyenlítetlen részösz- 
szeg fizetése a Bizottság tetszése szerint későbbi évekre 
elhalasztható vagy jplyan módon kezelhető,. aminőt a Szö
vetséges és Társult Kormányok a jelen Szerződés jelen 
részében megszabott eljárásnak megfelelően meg fognak 
állapítani.

A cikk azonos a német szerződés 233. cikkével. A német delegáció  ̂
attól félt, hogy:, a jóvátételi bizottság Németország kormányzását fogja 
magához ragadni. Erre az ántánt következőleg válaszolt: «A szerződés ál
tal a jóvátételi bizottságnak adott rendelkezések arra utalják azt, hogy 
jogkörét akként gyakorolja, hogy Németország jóvátételi kötelezettségeinek 
minél teljesebb és minél gyorsabb keresztülvitele biztosittassék. Ezért hi
vatva lesz számolni annak szükségszerűségével, hogy annak a Német
országnak társadalmi, gazdasági és pénzügyi szervezete fentartassék, mely 
őszintén törekszik a maga teljes tetterejét az általa okozott veszteségek 
és károk jóvátételének szolgálatába állítani. . . .  A bizottság nem az el
nyomatás eszköze, sem nem cselíogás Németország lelségjogaiba való be
avatkozásra. Csapatok nem állanak rendelkezésére s nincs semmiféle 
végrehajtó hatalma Németország területén, nem avatkozhat! k az oktatás
ügy, vagy bármely más német intézmény vezetésébe és ellenőrzésébe. Fel
adata megállapítani, mit kell fizetni, meggyőződni arról, hogy Német
ország fizethetne-e és az általa képviselt hatalmaknak bejelenteni, ha kötele
zettségeit nem teljesítené. Ha Németország a fizetendő ’pénzt a maga mód
ján előteremti, bc bizottság nem parancsolhatja meg, hogy azt valami1 más 
utón teremtse elő. Hal Németország természetbeni fizetéseket ajánl fel, 
úgy ai bizottság jogosítva van ezeket elfogadni. De a szerződésben külön 
felsorolt esetektől eltekintve, aj bizottság ily fizetési módot nem kívánhat.»

Ezek a Németország szempontjából elhangzott értelmezési szabályok * 
irányadók a magyar szerződés értelmezésénél is.

'  A végrehajtási jog szempontjából egybevetendő a II. Függ. 14., 17., 
18. §.; a1 természetbeni kirovás mikéntjére" pedig a IV. Függ.

Az első bekezdés szerint a jóvátételi bizottság azonos a német jóvá
tételi bizottsággal. Ez az azonos szó azonban (la mérne) csak annyit jelent, 
hogy ugyanolyan szervezetű és hatáskörű, mert a tagjai nem azonosak. 
Mig ugyanis a német szerződés által megállapított jóvátételi bizottságba 
a csehek és lengyelek nem küldenek ki senkit sem, addig a magyar jóvá
tételi bizottságban ezek az államok is képviselve vannak s mig a német 
szerződés szerint ott az S,HS állam képviselője állandóan résztvesz, addig 
itt csak minden ötödijk évben kerül rá a sor. (II. Függ. 3. §. utolsó be
kezdés.)

A jóvátételi bizottság azonban nyilván személyileg is azonos lesz, 
azzal a jóvátételi bzottsággal, melyet az osztrák szerződés ir elő, s tulaj
donkép mindkettő ismét alosztálya lesz a főjóvátételi bizottságnak.

Hal külön lesz a német és külön az osztrák-magyar jóvátételi bízott-
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166. cikk.
Magyarország beleegyezik abba is, hogy gazdasági 

erőforrásai közvetlenül felhasználtassanak jóvátételre, úgy, 
amint ezt a kereskedelmi hajózásra, a természetbeni újjá
építésre és a nyersanyagokra vonatkozólag a III. IV. és 
V. Függelékek részletezik; természetesen azt az értéket, 
amelyet az átruházott javak és ezeknek! a javaknak a Füg
gelékek szerint megvalósult felhasználása, az ott megha
tározott megállapítás szerint képviselnek, Magyarország ja
vára kell írni és azt az előző cikklekben megszabott tarto
zásból le kell vonni.

Midőn e cikk megállapítja azt, h o g y  Magyarország erőforrásai a 
jóvátétel céljaira közvetlenül (directement) használhatók fel, ezzel nem 
állapítja meg azt a jogot, hogy pl. a szénbányát közvetlenül kiaknázza, 
az állatokat ugyanígy elhajtsa, hanem csakis a III., IV., V. Függelékek 
által körvonalozott módon lehet . eljárni, vagyis a magyar állam ezeket 
a közvetlen erőforrásokat maga veszi igénybe, sajátítja ki azokat s bo
csátja rendelkezésre az ántántnak, s csak ha Magyarország nem tesz 
a reárótt kötelezettségeknek eleget, lehet szó a II. Függ. 17. §-a értel
mében a közvetlen igénybevétel iránti javaslatokról.

167. cikk.
A folytatólagos fizetéseket, ideértve az előző cikkek

ben tárgyaltakat is, amelyeket Magyarország a jóvátételi 
követelések kielégítésére teljesít, a Szövetséges és Társult 
Kormányok egymás közt a méltányosság és mindegyikük 
jogai alapján előre megállapított arány szerint osztják fel.

A felosztásnál a 173. cikkben és a III., IV. és V. 
Függelékben megállapított jóváírások értéke oly módon 
számit, mint az ugyanabban az évben teljesített fizetéseké.

168. cikk. .
A fentebb megállapított fizetéseken felül Magyarország 

a Jóvátételi Bizottság részéről megállapított eljárás szerint 
/ visszaszolgáltatja mindazt a [készpénzt, valamint visszaszol

gáltatja mindazokat iaz állatokat, [különféle tárgyakat és ér
tékpapírokat, amelyeket elvett, lefoglalt vagy zár alá vett, 
amennyiben az azonosság megállapítása akár Magyaror
szágnak, akár szövetségeseinek területén, akár azokon a 
területeken, amelyek a jelen Szerződés teljes végrehajtá
sáig Magyarországnak vagy szövetségeseinek birtokában 
maradnak, lehetséges lesz.

169. cikk.
A Magyar Kormány kötelezi magát, hogy a 168. cikk

ben megszabott visszaszolgáltatásokat és a 163., 164., 165. 
és 166. cikkekben megszabott fizetéseket és szolgáltatáso
kat azonnal teíjáfciti.

6
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170. cikk.
A Magyar Kormány elismeri a 163. cikkben megha

tározott Bizottságot -abban az alakjában, amint azt a Szö
vetséges és Társult Kormányok a  II. Függelék értelmében 
megszervezik; visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Bizott
ságot a jelen Szerződésben reáruházott jogosítványok él
vezete és hatáskörök gyakorlása megilleti.

A Magyar Kormány meg fog adni a Bizottságnak 
minden olyan felvilágosítást, amelyre annak Magyarország 
és állampolgárai pénzügyi helyzetét, pénzügyi műveleteit, 
javait, termelőképességét, készleteit, nyersanyagtermelését 
és ipari termelését illetőleg szüksége van, továbbá felvi
lágosítást ad az 1914—1920. évi háborúnak azokra a had
műveleteire vonatkozólag, amelyeknek ismeretét a Bizott
ság szükségesnek fogja tartani.

A Magyar Kormány a Bizottság tagjainak és igazolt 
meghatalmazottjainak mindazokat a jogokat és mentessége
ket megadja, amelyeket barátságos Államok szabályszerűen 
meghatalmazott diplomáciai képviselői Magyarországon él
veznek.

Magyarország beleegyezik továbbá abba, hogy a Bi
zottságnak* és esetleg alkalmazott személyzetének fizetését 
és költségeit ő fizeti.

Ez a’ cikk szabályozza a fel világosi tásadási kötelezettséget, mely az 
ántánttal szemben nem terheli az egyes magyar állampolgárokat, nánem 
csakis a magyar kormányt s a magyar állampolgárokkal szemben csakis 
ai magyar államhatalom léphet fel.

171. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy mindazokat a tör

vényeket, szabályzatokat és rendeleteket, amelyek a jelen 
rendelkezések teljes végrehajtásának biztosítására szüksé
gesek, megalkotja, hatályban tartja és kihirdeti.

Magyarország jogszabályalkotási kötelezettsége kiterjed esetleg arra 
is, hogy a szükséges jogszabályokat büntetőjogi szankciókkal lássa el. 
Magyarország azonban eddigi adóügyi] törvényhozásával már elébe vágott 
e rendelkezésnek s tán többet is tett, mint amennyit ezen cikk alap
ján az ántánt követelt volna.

A cikknek afl szuverénitás szempontjából adható félremagyarázását a 
németeknek az ántánt által adott válasz következőleg iparkodik kizárni: 
«A cikk nem ad a bizottságnak jogot, hogy Németországnak belső tör
vényhozását diktálja, sőt a II. Függ. 12. §. b) pontja sem ad j'ogot arra, 
hogy az adók kiírását vagy behajtását elrendelje s a költségvetés mikénti1 
felfektetéséről rendelkezzék. A bizottság arra fog szorítkozni, hogy a 
költségvetést két határozat szempontjából vizsgálat tárgyává tegye, eze
ket a szempontokat a 12. §. b) pontja állapítja meg.»
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172. cikk.
A jelen Szerződés jelen részének rendelkezései nem 

érintik a jelen Szerződés X. része (Gazdasági rendelkezé
sek) III. és IV. cimének rendelkezéseit.

Annak megállapítása, hogy a X. résznek a tartozásokra, ujgyszin- 
tén a magánjavakra vonatkozó szabályait ez a cikk nem érinti, főleg 
abban a tekintetben bir fontossággal, hogy az ezen cimek szerint elő
álló igények elbírálásai a 239. cikkben szabályozott vegyes döntőbíróság 
^hatáskörébe tartoznak. (Lásd ezenkívül a Vili. rész címéhez irt jegyzetet).

173. cikk.
Magyarország javára Írandók jóvátételi kötelezettségek 

veimén a következő tételek:
a) a jelen Szerződés X. részének (Gazdasági rendel

kezések) III. és IV. cime alapján Magyarország javára 
megáll apitolt végleges fizetési egyenleg;

b) mindazok az összegek, amelyek Magyarországot a 
IX. részben (Pénzügyi rendelkezések) és a XII. részben 
(Kikötők, viziulak és vasutak) megszabott jogátruházások 
folytán megilletik;

c) mindazok az összegek, amelyeknek Magyarország 
javára való írását a Jóvátételi Bizottság elrendeli, vagyon
tárgyaknak, jogoknak, engedélyeknek (koncesszióknak) és 
egyéb érdekeknek a jelen szerződésben megszabott bár
mely más átruházása alapján.

Semmi esetre * ,sem irhatok azonban Magyarország 
javára a 168. cikk értelmében foganatosított visszaszol
gáltatások.

Az a) pont értelmében a magánszemélyek javára az ántánl-államok- 
ban mutatkozó mindennemű érték a jóvátételi kötelezettség fedezetét ké
pezi. V. ö. 180. és 184. cikkeket.

174. cikk.
A magyar tengeralatti kábel átengedését, amelyet a 

jelen Szerződésben külön rendelkezés nem tárgyal, az ide
mellékelt VI. Függelék szabályozza.

i .  Függelék.
A kártérítési címek1 magyarázata tekintetében lásd jelen rész be

vezetését.
Nem ide tartoznak, hanem külön vannak szabályozva a háborús 

korlátozó intézkedések által okozott károk (232. cikk) a netalán! birói s 
egyéb hasonló hatósági intézkedések által okozott károk (237. cikk.)

A magánszemélyeknek magánszemély által történt megkárosítása szin
tén a X. rész III. és IV. cime alapján bírálandó el.

Magyarországtól, a fenti 162. cikknek megfelelően, az 
alábbi csoportokba tartozó károk teljes összegére nézve 
.követelhető kártérítés:

6*
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1. oly károk, amelyeket polgári egyének személyében 
vagy életében és az említett polgári egyének tartásra jo
gosult hátramaradottainak bármilynemü háborús cselek
ménnyel bárhol is okoztak, ideértve a bombázásokat és 
más szárazföldi, tengeri vagy légi támadásokat, úgyszintén 
ezeknek, nemkülönben mindkét hadviselőcsoport összes 
hadműveleteinek mindennemű közvetlen következményeit;

2. oly károk, amelyeket Magyarország vagy szövetsé
gesei polgári személyeknek és tartásra jogosult bátrama- 
radottaiknak kegyetlenkedéssel, erőszakoskodással vagy 
rossz bánásmóddal (ideértve az élet vagy az egészség ellen 
letartóztatás, elszállítás, internálás vagy kiürítés, tengeren 
való elhagyás avagy kényszermunka utján elkövetett táma
dásokat) bárhol okoztak;

3. oly károk, amelyeket Magyarország vagy szövetsé
gesei saját vagy megszállott, vagy harcban elfoglalt terü
leten polgári személyeknek és tartásra jogosult hátramara- 
dottaiknak az egészség, a munkaképesség vagy a becsület 
ellen irányuló cselekményekkel okoztak;

4. hadifoglyoknak bárminemű rossz bánásmóddal oko
zott károk;

5. mint a Szövetséges és Társult Hatalmaknak okozott 
károk jönnek tekintetbe az összes nyugdijak és hasonló 
természetű ellátások a háború katonai (szárazföldi, ten
geri vagy légi haderőkhöz tartozó) áldozatai, megcsonkí
tottak, sebesültek, betegek vagy rokkantak, valamint oly 
személyek számára, akiket ezek az áldozatok eltartottak; 
a Szövetséges és Társult Kormányokkal szemben fenn
álló ezt a tartozást mindegyik fentnevezett Kormány ré
szére az említett nyugdijak és ellátások tőkésített értéké
ben és pedig a jelen Szerződés életbelépésének időpont
jára és a Franciaországban 1919. évi május hó 1.-én ér
vényben volt díjszabások alapján kell kiszámítani;

6. annak a segélynek költségei, amelyben a Szövet
séges és Társult Hatalmak Kormányai a hadifoglyokat, 
azok családjait és azokat a személyeket részesítették, aki
ket a hadifoglyok eltartottak;

7. a Szövetséges és Társult Hatalmak Kormányai ré
széről a mozgósítottak és a hadseregben szolgálók család
tagjainak és a velük szemben tartásra jogosult egyéb sze
mélyeknek kiutalt segélyek; annak az összegnek nagyságát, 
amely őket az ellenségeskedések tartamának, minden egyes 
évére nézve megilleti, a nevezett Kormányok mindegyike 
számára az illető évben Franciaországban a hasonló ter
mészetű fizetésekre alkalmazott középdijszabás szerint kell 
kiszámítani;
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8. polgári személyeknek okozott károk, amelyek Ma
gyarország vagy szövetségesei részéről reájuk rótt abból 
a kötelezettségből eredtek, hogy megfelelő díjazás nélkül 
dolgozni voltak kötelesek;

9. olyan károk, amelyeket a Szövetséges és Társult 
Hatalmak valamelyikének, avagy azok állampolgárainak 
bárhol levő bárminemű vagyonában (kivéve a hadsereg 
és a haditengerészet müveit és anyagait) okoztak annak 
következtében, hogy a vagyontárgyakat Magyarország 
vagy szövetségesei szárazon, tengeren vagy a levegőben 
elkövetett cselekménnyel elvitték, lefoglalták, megrongálták 
vagy megsemmisítették; vagy oly károk, amelyek az ellen
ségeskedések vagy bárminő hadművelet közvetlen követ
kezményeiként állottak elő;

10. olyan károk, amelyeket Magyarország vagy szö
vetségesei kivetések, pénzbüntetések vagy hasonló kény
szerszolgáltatások alakjában okoztak a polgári lakosságnak.

II. Függelék.
A II. Függ. ai jóvátétel! bizottság szervezetét és hatáskörét szabá

lyozza. A Függ. beosztása a következő: név (1. §.), tagok (2., 3., 4. §.)> iroda 
(5. §.), elnök (6 . §.), alkalmazottak és bizottságok (7. §.), tanácskozás titkos
sága (8 . §.), Magyarország meghallgattatása (9., 10. §.), jogszabályoktól! 
függetlenség és jogalkotás (11. §.), hatáskör és Magyarország tartozásának 
lerovására vonatkozó részletes szabályok (12. §.), szavazás .(13. §•), hatá
rozatok végrehajtása (14., 17., 18. §.), megbízotti hatáskör (15. §.)> kamat- 
fizetés (16. §.), lerovás értékének megszabása (19. §.), harmadik személyek 
jogai (20. §.), a bizottság -tagjainak felelőssége (21. §.), a Függ. szabályai
nak megváltoztatása (22. §.), a bizottság hatáskörének megszűnése (23. §.).

i. §•
A 163. cikkben meghatározott bizottság a «Jóvátételi 

Bizottság» címet viseli, s az alább következő rendelkezések
ben & Bizottság» néven szerepel.

2- §■
A Bizottság tagjait az Északamerikai Egyesült-Államok, 

Nagybritannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Bel
gium, Görögország, Lengyelország, Románia, a Szerb-Hor- 
vát-Szlovén Állam és Cseh-Szlovákország nevezik ki. Az 
Északamerikai Egyes ült-Államok, Nagybritannia, Francia- 
ország, Olaszország, Japán és Belgium külön-külön egv- 
egy kiküldöttet nevezitek ki. A többi öt Hatalom pedig 
egy közös kiküldöttet nevez ki az alábbi 3. szakasz har
madik bekezdésében körülirt módozatok szerint. Minden 
egyes kiküldött kinevezésével egyidejűleg egy kiküldött- 
helyettest is kell kinevezni, aki a kiküldöttet betegség



174. cikk. II. Függ. 3. §. * 86

vagy kényszertávoliét esetében helyettesíti, de akit egyéb 
alkalmakkor csak a tárgyalásokon való jelenlétei joga 
közreműködés nélkül illet meg.

Több mint öt a fentnevezett kiküldöttek közül semmi 
esetre sem vehet részt a Bizottság tárgyalásain és a sza
vazásban. Az Egyesült-Államok, Nagybritannia, Francia- 
ország és Olaszország kiküldötteit mindig megilleti ez a 
jog. Belgium kiküldöttét megilleti minden olyan' esetben, 
amely alább felsorolva nincs. Japán kiküldöttét megilleti 
ez a jog oly esetben, amikor tengeri károkra vonatkozó 
kérdések kerülnek tárgyalás alá. A fentemlitett öt Hata
lom közös kiküldöttének pedig akkor van részvételi joga, 
ha oly kérdések kerülnek tárgyalás alá, amelyek Ausz
triára, Magyarországra vagy Bulgáriára vonatkoznak.

A Bizottságban képviselt minden egyes Kormánynak 
joga van az attól való visszalépésre, ha ezt tizenkét hó
nappal előbb a Bizottságnak bejelenti és az első bejelen
tést annak keltétől számított hatodik hó folyamán meg
erősíti.

A bizottságnak az Eszakamerikai Egyesült-Államok feltétlenül tagja, 
de miután a szerződést nem ratifikálták s az most már .teljesen kétsé
ges, kérdés, hogy miként fog ai bizottság átalakulni. Érdekes, hogy a 
22. §. szerint a jelen Függelék a bizottságban képviselt államok egyhangú 
határozatával megváltoztatható. De miután a szavazástól tartózkodás a 
tárgyalás alatt álló javaslat ellen irányuló szavazatnak tekintendő-, el
képzelhető egy oly felfogás, hogy nem lehet megengedni af szabályzat át
alakítását.

3- §•
A Szövetséges és Társult Hatalmak bármelyikének, 

amelyik érdekelve lehet, jogában van kiküldöttet kinevezni, 
de ez csak akkor lehet jelen és a tárgyalásban mint ülnök 
csak akkor vehet részt, amikor az illető Hatalom követe
léseit és érdekeit veszik vizsgálat vagy vita alá; ennek a 
kiküldöttnek szavazati joga nincs.

‘A Bizottság kebelében a 163. cikk végrehajtásaként 
felállítandó Osztályban a következő Hatalmak képviselői 
foglalnak helyet: Északamerikai Egy esült-Államok, Nagy
britannia, Franciaország, Olaszország, Görögország, Len
gyelország, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Állam és Cseh- 
Szlovákország, anélkül azonban, hogy ez az összeállítás 
bármikép is prejudikálna annak, hogy valamely követe
lés elfogadható-e. Ha az Osztályban szavazásra kerül a 
sor, az Északamerikai Egyesült-Államok, Nagybritannia, 
Franciaország és Olaszország képviselőinek két-két sza
vazatuk van.
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A fentemlitett többi öt Hatalom képviselői egy közös 
kiküldöttet neveznek ki. aki a jelen Függelék 2. szakaszá
ban körülirt módozatok szerint foglal helyet a Jóvátételi 
Bizottságban. Ez a kiküldött, akinek kinevezése egy évre 
szól, váltakozva a fentemlitett öt Hatalom mindegyikének 
állampolgárai közül kerül ki.

4 . §.
Valamely kiküldött, kiküldött-helyettes vagy ülnök 

halála, lemondása vagy visszahívása esetében utódját mi
nél előbb ki kell nevezni.

5. §•
A Bizottság főirodája Párisban lesz, s ugyanott tartja 

a jelen Szerződés életbelépése után a legrövidebb idő 
alatt első ülését; azután pedig oly helyen és időben ül 
össze, amint azt legalkalmasabbnak ítéli, vagy amint az 
szükségesnek mutatkozik feladata leggyorsabb teljesítése 
szempontjából.

6 . § .

A Bizottság első ülésén a fentemlitett kiküldöttek közül 
elnököt és alelnököt választ, akik egy évig maradnak hi
vatalukban és újra megválaszthatok; ha az elnöki vagy 
az alelnöki állás az egyévi hivatali idő alatt megüresedik, 
a Bizottság az illető év hátralevő részére haladéktalanul 
uj választást foganatosít.

7‘ §•
A Bizottságnak jogában áll mindennemű tisztviselőt, 

meghatalmazottat és alkalmazottat, akire működése közben 
szüksége lehet,, kinevezni, ezek javadalmazását megálla
pítani, Osztályokat vagy Albizottságokat alakítani, amelyek
nek tagjai nem kell, hogy szükségképen a Bizottság tag
jai legyenek és jogában áll feladatának megoldásához szük
séges mindennemű végrehajtási intézkedést megtenni, úgy
szintén jogosítványait és hatásköréi tisztviselőire, megha
talmazottjaira, Osztályaira és Albizottságaira átruházni.

8. §.

A Bizottság valamennyi tanácskozása titkos, kivéve, 
ha maga a Bizottság egyes esetekben különleges okokból 
másként határoz.

9. §.
A Bizottság a részéről időről-időre meghatározandó 

időpontban és a Magyar Kormány kérelmére köteles min-
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den olyan fejtegetést és bizonyítást meghallgatni, amelyet 
Magyarország a saját fizetőképességét illető bármely kér
désben előterjeszt.

Magyarország kívánhatja meghallgattatását nem csupán a fizető
képessé^ kérdésében, hanem a 163. cikk második bekezdése s jelen Füg
gelék 10. §-ai értelmében a kártérítés mérvére nézve is.

1 0 .  § .

A Bizottság megvizsgálja a követeléseket és méltányos 
módon alkalmat nyújt a Magyar Kormánynak arra, hogy 
meghallgassák, anélkül azonban, hogy ez utóbbinak módja 
lenne bármiképen részt venni a Bizottság döntésében. 
Ugyanezt a jogot fogja biztositani a Bizottság Magyar- 
ország szövetségesei részére is, ha úgy találja, hogy ezek
nek érdekei forognak szóban.

11. § .

A Bizottság semmiféle törvényhozáshoz, semmiféle tör
vénykönyvhöz, a vizsgálatra vagy az ügyvitelre vonatkozó 
semmiféle különleges szabályhoz sincs kötve; a Bizottságot 
csak az igazságosság, a méltányosság és a jóhiszeműség 
fogja vezérelniT Döntéseiben egységes jogelvek és jogsza
bályok szerint kell eljárnia minden olyan esetben, amelyre 
ilyen jogelvek és jogszabályok alkalmazhatók. A Bizottság 
állapítja meg a követelésekre vonatkozó bizonyítási sza
bályokat. Alkalmazhat bármely jogszerű számítási mód
szert.

A szakaszt kiegészíti a 12. §-ban biztosított értelmezési jog.
A bizottság döntésének alz alapját bizonyos közelebbről meg nem ha

tározott jus aequum fogja képezni,. A jog itt nem előzetesen megalkotott 
jogszabályok formájában, hanem az egyes esetek elbírálása kapcsán fog 
kiépülni s hal a békeszerződés ezen rendelkezései valóra válnak, egy sa
játos uj1 jogrendszer fog kialakulni, mely egy teljesen a méltányosság 
alapján kiépített kártérítési jog gyanánt fog jelentkezni. E kártérítési jogL 
nak egyik alapfeltétele az adós teljesítőképességének fenmaradása. (162. 
cikkhez tartozó jegyzet).

12. §.
A Bizottság élvezi mindazt a hatáskört, s gyakorolja 

mindazokat a jogokat, amelyeket részére a jelen Szerző
dés megállapít.

A Bizottságot a jóvátételi kérdésekben a jelen rész
ben foglaltak szerint általában a legmesszebbmenő ellen
őrző és végrehajtó hatalom, valamint a jelen rész ren
delkezéseinek értelmezési joga megilleti. A jelen Szerző
désben foglalt rendelkezések fenntartásával a Bizottságot a
2. és 3. szakaszban felsorolt összes Szövetséges és Tár-
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suit Kormányok avégből szervezik, hogy ez mindegyikük
nek az őt megillető részben, kizárólagos képviselője le
gyen a Magyarország részéről e Szerződés jelen részének 
alapján teljesítendő mindennemű fizetések átvétele, eladása, 
megőrzése és felosztása körül. E tekintetben a Bizottság 
részére a következő feltételek és rendelkezések irányadók:

a) Az összes megállapított követeléseit teljes összegé
nek mindazon részletei fejében, amelyeket aranyban vagy 
hajóanyagban, értékpapírban és árukban avagy bármely 
más módon ki nem fizetne, Magyarország tartozik fede
zetet adni egyenértékű összeg erejéig kötelező jegy, adós
levél vagy más címlet alakjában annak biztosítékául, hogy 
az illető részadósságot elismeri; a közelebbi módozatokat 
a Bizottság állapítja meg.

b) i Magyarország fizetőképességének visszatérő idő
szakonként foganatosítandó becslése alkalmával a Bizott
ság megvizsgálja Magyarország pénzügyi rendszerét abból 
a szempontból, hogy: 1. Magyarország összes bevételei, 
ideértve minden belső kölcsön kamatfizetésére és törlesz
tésére rendelt jövedelmeket is, elsősorban a jóvátételi ösz- 
szegek fizetésére fordittassanak, és 2. bizonyságot szerez
hessen arra nézve, vájjon Magyarország adórendszere 
aránylag általában legalább is olyan terhes-e, mint a Bi
zottságban képviselt bármelyik Hatalomé.

A Jóvátételi Bizottság oly értelmű utasításokat fog 
kapni, amelyek szerint köteles lesz különös figyelembe 
venni: 1. a jelen Szerződésben megállapított határok kö
zött levő magyar terület tényleges közgazdasági és pénz
ügyi helyzetét; és 2. erőforrásainak és fizetőképességének 
a jelen Szerződés rendelkezéseiből folyó csökkenését. 
Mindaddig, mig Magyarország helyzete nem változik, a 
Bizottság köteles lesz az említett körülményeket figyelembe 
venni Magyarország tartozásai végösszegének megállapítá
sánál, valamint azoknál a fizetéseknél, amelyekkel ez az 
ország tartozását törleszteni köteles, úgyszintén a kamat- 
fizetési haladékok engedélyezésénél, amelyeket netalán 
igénybe kell vennie.

c) Magyarország a Bizottság részére, amint azt a 165. 
cikk megszabja, tartozásának biztosítása és elismerése fe
jében, bemutatóra és aranyra szóló kötelező jegyeket bo
csát ki, amelyek a magyar Kormány vagy ennek aláren
delt akármely hatóság részéről kivetett vagy kivetendő 
mindennemű adó vagy illeték alól mentességet élveznek; 
ezeket a kötelezőjegyeket a Bizottság részéről alkalmas
nak talált időpontokban és három részletben, amelyeknek
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nagyságát egyenkint szintén a Bizottság állapitja meg, kell 
átadni, amikor is az aranykoronát a jelen Szerződés IX. 
része (Pénzügyi rendelkezések) 197. cikkének értelmében 
kell fizetni. És pedig:

1. Bemutatóra szóló kötelezőjegyek első, kamatmentes 
kibocsátása legkésőbb 1921. évi május hó 1. napján ese
dékes lejárattal; különösen ezeknek a kötelező jegyeknek 
törlesztésére fognak fordittatni azok a fizetések, amelyek
nek teljesítésére Magyarország magát a 165. cikk értel
mében kötelezte; ezekből azonban le kell vonni a meg
szálló csapatok fentartási költségeinek megtérítésére és a 
Magyarországnak élelmiszerrel és nyersanyaggal való ellá
tása költségeinek kifizetésére fordított összegeket; azok a 
kötelezőj egyek, amelyek 1921. évi május hó 1.-ig be nem 
váltatnának, az alább (12. §. c) 2. pont) megjelöltekhez 
hasonló jellegű uj kötelezőj egyekkel cserélendők ki.

2. Bemutatóm szóló kötelezőjegyek második kibocsá
tása 2y2°/o-os (két és félszázalékos) kamatozással az 1921. 
és 1926. közötti években; ezután pedig Styo-os (ötszázalékos) 
kamatozással és a kibocsátás egész összegének további 
l°/o-ával (egy százalékával), mint törlesztési részlettel az 
1926. évtől kezdve.

3. írásbeli kötelező nyilatkozat újabb fizetésül szolgáló 
címletek, és pedig 5%-kal (öt százalékkal) kamatozó bemu
tatóra szóló kötelezőj egyek kibpcsátása iránt, maga a ki
bocsátás csak akkor történvén még, amikor a Bizottság 
meggyőződést szerzett arról, hogy Magyarország a kama- 
és a törlesztési alapok szolgáltatására irányuló kötelezett
ségének megfelelni képes, amikor is a tőke és a kamatok 
fizetésének időpontjait és módozatait a Bizottság fogja 
megállapítani.

A kamatok esedékességi napjait, a törlesztési alapok 
felhasználásának módját, a kibocsátásra, a kötelezőj egyek 
kibocsátásának kezelésére és szabályozására vonatkozó 
minden hasonló kérdést a Bizottság dönt el időről-időre.

Elismerés és biztosítás címén uj kibocsátások köve- 
telbetők a Bizottság részéről később időről-időre megáll a- 
pitott feltételek mellett.

Abban az esetben, ha a Bizottság elkészült annak az 
összegnek végleges, tehát már nem csupán ideiglenes meg
állapításával, amely összeg a Szövetséges és Társult Ha
talmak követeléseinek fedezésére szolgáló közös teherből 
Magyarországra esik, úgy a Bizottság tartozik haladékta
lanul megsemmisíteni mindazokat a kötelezőj egyeket, ame
lyeket netalán ezen az összegen felül bocsátottak ki.
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d) Ha a Magyarország részéről jóvátételi tartozásá
nak biztosításául vagy elismeréseként kibocsátott kötelező- 
jegyek, kötelező nyilatkozatok vagy egyéb címletek vég
legesen, tehát nem csupán biztositékképen azoktól a Kor
mányoktól, amelyeknek javára Magyarország jóvátételi 
adósságának összegét eredetileg megállapították, különböző 
más személyekre ruháztatnak át, ennek a tartozásnak az 
a része, amely a végleg átruházott kötelező jegy névérté
kének megfelel, az illető Kormányokkal szertiben megszűnt
nek tekintendő és Magyarországnak ezeken a kötelezője- 
gycken alapuló kötelezettsége csupán, az ezeknek tartal
mában kifejezett kötelezettségre szorítkozik.

e) A háború alatt elfoglalt és elpusztított területeken 
fekvő ingatlan javak helyreállítására és újjáépítésére szük
séges költségeket, ideértve azoknak ingó felszereléssel 
gépekkel és minden tartozékkal újból való ellátását is, az 
illető helyreállítási és újjáépítési munkálatok foganatosí
tásának időpontjában mutatkozó érték szerint kell szá
mítani.

f) A Bizottság minden olyan határozatát, amellyel Ma
gyarország bármely megállapított tartozásának teljes vagy 
részleges elengedését mondja ki, vonatkozzék az akár tőke-, 
akár pedig kamattartozásra, meg kell okolni.

A bizottságnak biztosított végrehajtóhatalom mérvére nézve vesd 
össze a 163. cikknél közölt s a néni eteknek adott válasz tartalmát, vala
mint as jelen függelék 17., 18. §-ait.

Az értelmezési jog biztosítása a 11. §-ban rejlő értelmezési jog 
folyománya. (

A b) pont szempontjából lásd a 164., 170., 171. cikket.
A b) pont 2. bekezdését vesd össze a 162. cikkel.
Az f) pontot kiegészíti a 164. cikk azon rendelkezése, hogy az ér

dekelt hatalomnak hozzá kell járulnia.

13. §.
A szavazás tekintetében a Bizottságra az alábbi sza

bályok irányadók:
Ha a Bizottság határozatot hoz, azoknak a kiküldöt

teknek, vagy távollétükben kiküldötthelyetteseiknek sza
vazatait, akiknek szavazati joguk van, fel kell jegyezni. 
A szavazástól tartózkodás a tárgyalás alatt álló javaslat 
ellen irányuló szavazatnak tekintendő. Az ülnököknek sza
vazati joguk nincs.

Olyan kérdések, amely elmek eldöntéséhez egyhangú 
szavazás szükséges, a következők:

a) a Szövetséges és Társult Hatalmak szuverénitásüt
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érintő, avagy Magyarország tartozásának vagy kötelezett
ségének egészben vagy részben való elengedésére vonatkozó 
kérdések;

b) a Magyar Kormány részéről kibocsátandó kötele
zőjegyek és egyéb adóssági cimletek összegére és feltételeire, 
valamint azok eladásának, átruházásának vagy felosztá
sának időpontjára és módozataira vonatkozó kérdések;

c) az 1921. évi május hó 1.-től kezdődőleg az 1926. 
év végéig bezárólag esedékes fizetések egészéinek vagy egy 
részének az 1930. éven túl terjedő elhalasztása;

d) az 1926. év után esedékes fizetések egészének vagy 
egy részének elhalasztása három évet meghaladó időtar
tamra ;

e) valamely meghatározott esetben a kár megbecsü
lésénél alkalmazandó módszer kérdései, ha ez a módszer 
valamely hasonló esetben előzőleg már elfogadott mód
szertől eltér;

f) a jelen Szerződés jelen része rendelkezéseinek ér
telmezésére vonatkozó kérdések.

Minden egyéb kérdésben szótöbbséggel történik a 
döntés.

Ha a kiküldöttek között véleményeltérés támadna arra 
nézve, hogy valamely meghatározott kérdés a szavazatok 
egyhangúságát igénylő kérdések közé tartozik-e vagy sem, 
s ha ez a véleménykülönbség Kormányaikkal való érint

kezés utján sem volna kiegyenlíthető, a Szövetséges és 
Társult Kormányok kötelezik magukat arra, hogy a vitát 
haladéktalanul oly pártatlan személyiség döntése alá bo

csátják, akinek megválasztására nézve meg fognak egyezni, 
s kötelezik magukat, hogy annak határozatát elfogadják.

Az elnök szavazása tekintetében vesd össze a 362. cikket.

14. §.
A Bizottságnak a reáruházott hatáskörön belül ho

zott határozatai azonnal végrehajthatók és minden további 
alakszerűség nélkül rögtön alkalmazhatók.

Szankciót lásd a 17. és 18. §-okban s vesd össze a 163. cikk magya
rázatát.

15. §.
'A Bizottság a részéről megállapitandó alakban, min

den érdekelt Hatalomnak küldeni fog:
1. elismervényt arról, hogy az illető Hatalom számlája 

javára a fentemlitett kibocsátású kötelezőjegyek vannak 
rendelkezése alatt, amely elismervény az illetékes Hatalom 
kívánságára legfeljebb öt címletre (coupure) is osztható;
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2. időről-időre elismervényeket arról, hogy a meg
nevezett Hatalom számlája javára egyéb oly javak vannak 
rendelkezése alatt, amelyeket Magyarország a saját jóvá- 
tételi tartozásának törlesztése fejében szolgáltatott.

Ezek a fentemlitett elismervények névre szólnak és 
a Bizottságjiál történt bejelentés után hátirattal átru
házhatók.

Ha eladásra vagy átruházásra szánt kötelezőjegyeket 
bocsátanak ki, avagy ha a Bizottság javakat szolgáltat ki, 
megfelelő összegű elismervényt be kell vonni.

16. §.
Az 1921. évi május hó 1. napjától kezdve a Magyar 

Kormányt kamatfizetési kötelezettség terheli a Bizottság 
részéről meghatározandó összegű tartozása után, ebből az 
utóbbiból* azonban a készpénzben, más megfelelő érték
ben, avagy a Bizottság javára kibocsátott kötelezőjegy ék
ben, valamint a 173. cikk alapján telj esitett fizetéseket le 
kell számitani.

A kamatláb 5%, hacsak a Bizottság valamely későbbi 
időpontban azt nem találná, hogy a visszonyok indokolttá 
teszik ennek a kamatlábnak megváltoztatását.

Ha a Bizottság 1921. évi május hó 1. napjára meg
állapítja Magyarország tartozásának teljes végösszegét, 
joga van felszámitani az 1918. évi november hó 11. nap
jától, vagy a Bizottság részéről szabadon megállapított bár
mely későbbi időpontól 1921. évi május hó 1. napjáig 
járó kamatokat azok után az összegek után, amelyek 
anyagi károk jóvátétele cimén fizetendők.

17. §.
Ha Magyarország a jelen Szerződésnek ebben ia ré

szében reárótt bármelyik kötelezettségének teljesítését el
mulasztaná, a Bizottság a nem teljesítést mindén egyes 
érdekelt Hatalommal azonnal közli s egyidejűleg a mu
lasztással szemben legalkalmasabbnak látszó mtézkedésekre 
nézve javaslatot tesz.

18. §.
Azok az intézkedések, amelyek a Szövetséges és Tár

sult Hatalmak részéről Magyarország szándékos kötelezett
ség mulasztása esetében igénybevehetők és amelyekre nézve 
Magyarország kötelezi magát, hogy azokat nem tekinti 
ellenséges cselekményeknek, gazdasági és pénzügyi tiltó 
és megtorló intézkedések, valamint általában más olyan
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kényszerrendszabáiyok lehetnek, amelyeket az illető Kor
mányok az adott körülmények között szükségeseknek tar
tanak.

19. §.
Oly fizetéseket, amelyeket a Szövetséges és Társult 

Hatalmak megállapított kártérítési igényeire aranyban, vagy 
ennek valamely egyenértékében kell teljesíteni, a Bizottság 
bármikor ingó és ingatlan javak, áruk, vállalatok, magyar 
vagy nemmagyar területre szóló jogok és engedélyek, ha
jók, adóssági cimletek, részvények vagy bármely más ter
mészetű értékpapírok, továbbá Magyarország vagy más 
Államok pénzérméi alakjában is elfogadhat; mindezeknek 
arany-értéket igazságos és méltányos kulcs szerint maga a 
Bizottság állapítja meg.

20. § .

Ha a Bizottság meghatározott javak vagy jogok át
engedése alakjában teljesítendő fizetéseket állapit meg, 
avagy ilyeneket elfogad, tartozik mindenkor a Szövetséges 
és Társult, valamint a semleges Hatalmaknak és mindezek 
állampolgárainak idevonatkozó törvényszerű jogaira és ér
dekeire . figyelemmel lenni.

21. §.
A Bizottság egyetlen tagja sem felelős hivatalos mű

ködési körében elkövetett cselekedeteiért és mulasztásáéiért, 
Hacsak nem saját kiküldő Kormányával szemben. A Szö
vetséges és Társult Kormányok közül egyik sem vállal va
lamely másik Kormányért felelősséget.

22. §.

A jelen Függelék, a jelen Szerződés rendelkezéseinek 
érintetlenül hagyásával, a Bizottságban képviselt Kormá
nyok egyhangú határozatával megváltoztatható.

23. §.
Ha Magyarország és szövetségesei mindazokat az ösz- 

szegeket megfizették, amelyekkel a jelen Szerződés vagy 
a Bizottság határozatai értelmében tartoznak és ha az 
összes átvett összegeket vagy azok egyenértékeit szétosz
tották az érdekelt Hatalmak között, a Bizottság feloszlik.

III. Függelék.
A III. Függ. a: hajókban való kárpótlás kérdését szabályozza. Alap

elv, hogy tonnái tonnáért kell adni. Az ántánt elutasította azt a német ja
vaslatot, hogy az összes hajók maradjanak egységes testületben s azok
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legyenek kötelesek az ántánt javára fuvarozásokat eszközölni.
A kártérítésnek ezt az alapelvét az 1. §. állapítja meg. Ugyané sza

kasz 2. bekezdése a 2. és 3. §-szal együtt megállapítja, hogy minden ma
gyar tengeri hajó feltétlenül átadandó az ántántnak. Mig a 4. §. az át
adással kapcsolatos tulajdonjogi okmányok átadásának kérdését szabá
lyozza?.

Szolgáltatásra kötelezve természetesen tulajdonkép a magyar állam 
van (lásd az L dm  bevezetéséhez irt magyarázatot) s a magyar .állam 
csupán kisajátíthatja a honpolgárai tulajdonát képező s esetleg vissza
szerezheti a 6 . §. szerint a semlegessé vált hajókat. Az államot tulaj
donképen itt kisajátitási jog és kötelezettség illeti s a hajótulajdonosokat 
köteles lesz megfelelő módon kárpótolni. (Nemteljjesités esetén a’ IL Függ. 
17—18. §-ai szerinti eljárásnak van helye). Komplikálódik a kérdés ezido- 
szerint azáltal, hogy a hajóstársulatok legtöbbje részvény érdekeltségét át
adta francia, angol és olasz érdekeltségeknek, úgy, hogy tekintettel ,a 
II. Függ. 20. §-ára, továbbá a 234. cikk e) pontjának rendelkezésére ezek 
a hajók aligha lesznek kisajátithatók, s még tovább komplikálja az a 
körülmény, hogy a' magyar államnak bizonyos kamat s egyéb garanciás 
tartozásai" vannak a társulatokkal szemben.

í. §.
Magyarország elismeri, hogy a Szövetséges és Társult 

Hatalmaknak joguk van arra, hogy a hadiesemények foly
tán elpusztult vagy megrongált minden kereskedelmi és 
halászhajójukért ugyanannyi és ugyanolyan hajót — tonnát 
tonnáért (bruttósulyban) és hajóosztályt hajóosztályért — 
kapjanak kárpótlásul.

Ennek ellenére és bár a most meglevő magyar hajók 
tonnatartalma lényegesen kevesebb, mint az a tonnatarta
lom, amelyet a Szövetséges és Társult Hatalmak Ausztria- 
Magyarország és szövetségeseinek támadása folytán elvesz
tettek, a fent élismert jog végrehajtása a magyar hajókra 
nézve a következő módozatokkal fog megtörténni:

A [Magyar Kormány saját nevében és az összes többi 
érdekeltekre kiterjedő joghatállyal átruházza a Szövetsé
ges és Társult Kormányokra mindazoknak a kereskedelmi 
és halászhaj óknak tulajdonjogát, amelyek a volt Magyar 
Királyság állampolgáraié.

2. §.
A (Magyar Kormány köteles a jelen Szerződés életbe

lépésétől számított két hónapon belül az 1. szakaszban 
megjelölt hajókat a Jóvátételi Bizottságnak átadni.

3. §.
Az 1. szakaszban megjelölt hajók alatt értendők mind

azok a hajók a) amelyek osztrák-magyar kereskedelmi lo
bogóval jártak vágj- annak kitűzésére jogosítva voltak és 
a volt Magyar Királyság valamely kikötőjében voltak be
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lajstromozva; vagy b) amelyek oly személy, társaság vagy 
egyesület tulajdonában állanak, aki, vagy amely a volt 
Magyar Királyság kötelékébe tartozik, vagy amelyek olyan 
társaságéi avagy egyesületéi, amely bár egy másik —• nem 
Szövetséges vagy Társult — Országhoz tartozik, de a volt 
Magyar Királyság állampolgárainak ellenőrzése vagy igaz
gatása alatt áll vagy c) amelyek jelenleg épités alatt álla
nak 1. a volt Magyar Királyság területén, 2. más — nem 
Szövetséges vagy Társult — Országban ugyan, de a volt 
Magyar Királyság valamely állampolgára, társasága vagy 
egyesülete részére. *

4. §•
'A fentiekhez képest átadott hajók tulajdonosi jogcí

mének megszerzése végett, a Magyar Kormány köteles:
a) minden egyes hajóra nézve a Jóvátételi Bizottság 

kívánsága szerint adásvételi vagy a tulajdoni jogcímet tar
talmazó más okiratot a Jóvátételi Bizottságnak átadni, 
amely oldrit tanúsítja az illető hajó szabád tulajdonának 
minden zálogjogtól, elsőbbségi jogtól vagy egyéb tehertől 
mentes átszállását a Bizottságra;

b) köteles mindazokat az intézkedéseket megtenni, ame
lyeket a Jóvátételi Bizottság szükségeseknek tart avégből, 
hogy ezeknek a hajóknak átadása a Bizottság részére 
biztosítva legyen.

Midőn a jóvátételi bizottságnak át kell szolgáltatni az adásvételi, 
vagy tulajdoni jogcímet tartalmazó más okiratot, az alatt nyilván egy a 
fél, illetőleg hajótulajdonos által szabályszerűen kiállított ity okiratot 
kell értenünk. Nem világos, hogy egy egyszerű kisajátítási határozat meg
felel-e a kellékeknek.

5. §.
Magyarország kötelezi magát arra, hogy a jelen Szer

ződés életbelépésétől számított két hónapon belül a Jóvá
tételi Bizottság részéről megállapítandó eljárás szerint min
den folyami hajót és egyéb folyamhajózási járómüvet 
(engins "mobiles), amely 1914. évi julius hó 28.-a óta bár
milyen jogcímen az ő birtokába vagy valamely állam
polgárának birtokába jutott és amelynek azonossága meg
állapítható, a Szövetséges és Társult Hatalmaknak ter
mészetben és átlagos jókarban visszaadja.

Magyarország kötelezi magát arra, hogy annak a vesz
teségnek kiegyenlítésére, amelyet a Szövetséges és Társult 
Hatalmak a háború tartama alatt akármely okból folyam- 
hajózási tonnatartalomban szenvedtek és amely a fent ren
déit visszaszolgáltatások utján fedezetet nem nyer, folyami
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járómüállományának egy részét e veszteség értékének ere
jéig, legfeljebb azonban egész folyami hajóparkjának az 
1918. évi november hó 3.-i állomány szerint számított 20 
százalékát a Jóvátételi Bizottságnak átengedi.

Ennek áz átengedésnek módozatait a jelen Szerződés 
XII. részének (Kikötők, viziutak és vasutak) 284. cikkében 
rendszeresített döntőbirák szabályozzák, akiknek feladata 
lesz a folyamhajózási tonnatartalom felosztására vonat
kozó azoknak a nehézségeknek elhárítása, amelyek bizo
nyos folyamrendszerek uj nemzetközi szabályozásából, 
avagy ezeket a folyamrendszereket érintő területi válto
zásokból származnak

4
A folyami jánrTüvek tekintetében a szolgáltatási kötelezettség az 1911. 

julius 28-ika óta szerzett hajókra és az 1918. november 34ki állomány 
20%-ára terjed ki. Vitatható, hogy a 20°/o-ba beszámitandók-e az 1914. 
julius 284ka óta szerzett hajók?

6- §.
Magyarország kötelezi magát mindazoknak az intéz

kedéseknek a megtételére, amelyeket a Jóvátételi Bizottság 
abból a célból kíván, hogy megszerezze mindazoknak 
a hajóknak teljes tulajdonjogát, amelyek a Szövetséges és 
Társult Kormányok beleegyezése nélkül a háború alatt 
semleges zászló alá kerültek, vagy amelyeknek semleges 
zászló alá juttatása folyamatban van.

7- §•
Magyarország lemond a Szövetséges és Társult Ha

talmakkal, valamint ezek állampolgáraival szemben az ösz- 
szes magyar hajók lefoglalásából és használatából, nemkü
lönben az azokban beállott veszteségekből és károsodások
ból eredő mindennemű visszakövetelési igényéről.

8- §.
Magyarország lemond minden igényről azokra a ha

jóira vagy hajórakományaira nézve, amelyek tengeri hadi 
művelettel vagy ennek következményeiként elsülyedtek, 
amelyeket azonban később kiemeltek és amelyeknél a Szö
vetséges és Társult Kormányok valamelyike vagy ennek 
állampolgára tulajdonosi, bérlői, biztositói vagy bármely 
más minőségben érdekelve van és pedig tekintet nélkül 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia vagy szövetségesei va
lamely zsákmánybiróságának esetleges marasztaló ítéletére.

E §. a  7. §-szal szemben a zsákmányjogról való lemondást tartal
mazza s azonkívül megállapítja, hogy Magyarország semmiféle najóra, 
vagy hajórakományre nem tarthat igényt, amely tengeren elsülyedt, de 
amelyet kiemeltek. A hajókról való lemondás tulajdonkép nem szükséges, 
mert az benne van már a Függ. 1. §-ban. A hajórakományból folyóing

7
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lehetnének igények, ha) azok kiemeltetnének, de ezek a zsákmányjog elvei! 
szerint szintén" el vonhatók. A 361. cikk jelen §. rendelkezéseit" kiegészíti 
s némileg megváltoztatja.

ÍV. Függelék.
A IV. Függ. as természetbeni jóvátétel kérdését szabályozza. Az 1. §. 

megállapítja az elvet, a 2 . §. a természetbeni igényekről szóló kimutatá
sok tartalmát, melyeknek értékét a 3. §. szerint a jóvátételi bizottság 
lógja megállapítani s a 4. §. szerint ugyanaz a bizottság lógja 
megállapítani, hogy Magyarország mennyit köteles ezekből szolgál
tatni. Ugyancsak a bizottság lesz hivatva az 5. §. szerint gondoskodni 
arról, hogy a szolgáltatott anyagokért és munkálatokért a megfelelő ösz- 
szeg Magyarország javára irassek. A 6 . §. jogot ad arra, hogy Magyar- 
országtól az ántánt-hatalmak előleg címén bizonyos állatállományt "kö
vetelhessenek. *

Ennél a Függeléknél is alapelv az, hogy felelősséggel tulajdonkép az 
állam tartozik s polgáraitól ez lesz kénytelen a szolgáltatandó anyagokat 
megfelelő törvényhozási és rendeleti intézkedések mellett beköVetelni, 
esetleg! kisajátítani.

Ezen szolgáltatások iránti kötelezettség megállapításánál színién figye
lembe jön Magyarország teljesítőképessége, azonban csupán azokról a 
szükségletekről beszél a 4. §., melyek a társadalmi és gazdasági élet fen- 
tartására szükségesek s az állami életről nem tesz említést.

1. §■
A Szövetséges és Társult Hatalmak kívánsága értei

mében Magyarország kötelezi magát arra, hogy a jelen 
részben megállapított kötelezettségeinek részleges teljesí
tése végett és az alább körülírt rendelkezések szerint gaz
dasági erőforrásait közvetlenül a Szövetséges és Társult 
Hatalmak ellenséges elfoglalás alá jutott területrészeinek 
valóságos helyreállítására fordítja, még pedig abban a 
mértékben, amint azt ezek a Hatalmak meg fogják álla
pítani.

2. §.
A Szövetséges és Társult Hatalmak Kormányai a Jóvá

tételi Bizottságnak kimutatásokat fognak átadni, amelyekbe 
felveendők:

a) azok az állatok, gépek, vasúti anyagok, felszerelések, 
esztergapadok és a kereskedelmi forgalomban szereplő ösz- 
szes hasonló árucikkek, amelyeket Magyarország lefoglalt, 
felhasznált vagy elpusztított, avagy amelyek közvetlenül 
a hadműveletek következtében semmisültek meg és ame
lyekre nézve, minthogy azok halaszthatatlanul sürgős szük
ségletek kielégítésére kellenek, a nevezett Kormányok azt 
kívánják, hogy azokat Magyarország a jelen Szerződés 
életbelépésének idején területén található ugyanolyan álla
tokkal vagy árucikkekkel pótolja;
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b) az újjáépítéshez szükséges anyagok, úgymint: kő, 
tégla, tűzálló tégla, fedőcserép, épületfa, ablaküveg, acél, 
mész, cement, gépek, fűtőkészülékek, bútorok és a 
kereskedelmi forgalomban szereplő mindazok az árucik
kek, amelyekre vonatkozólag a nevezett Kormányok azt 
kívánják, hogy azokat az elpusztított területek újjáépítése 
céljából Magyarország nekik termelje, gyártsa és szállítsa.

3- §•
’Az előző 2. szakasz a) pontjában említett árucikkekre 

vonatkozó kimutatásokat a jelen Szerződés életbelépésé
től számított három hónap alatt kell átadni.

Ezekbe a jegyzékekbe fel kell venni az illető áru
cikkekre vonatkozó s a kereskedelmi szerződésekben hasz
nálatos kifejezéseknek megfelelő összes részleteket, ide
értve a faj megjelölését, a szállítási határidőt (amely 
azonban nem lehet hosszabb négy évnél) és az átadás 
helyét, ellenben nem kell feltüntetni sem az árt, sem a becs
értéket, mert ezeket az alábbiak szerint a Bizottság fogja 
megállapítani.

4. §.
A Bizottság a kimutatások beérkezése után azonnal 

megvizsgálja, hogy az azokban foglalt anyagok és állatok 
milyen mértékben követelhetők Magyarországtól.

A Bizottság határozatának meghozatalánál annyiban 
lesz tekintettel Magyarország belső szükségleteire, ameny- 
nyiben ez társadalmi és gazdasági életének fenntartására 
szükséges; ugyancsak tekintetbe veszi azt az árt és időt, 
amelyen és ami alatt hasonló árucikkek a Szövetséges és 
Társult Országokban kaphatók, s ezeket az adatokat ösz- 
szehasonlitja a magyar árucikkekre vonatkozó hasonló 
adatokkal; végül figyelembe veszi a Szövetséges és Társult 
Kormányoknak azt az általános érdekét, hogy Magyar- 
ország ipari élete ne szenvedjen oly rázkódtatást, amelynek 
következtében egyéb jóvátétel! kötelezettségeire vonatkozó 
teljesítőképessége kérdésessé válnék.

Mindazonáltal olyan gépeket, vasúti anyagokat, fel
szereléseket, esztergapadokat és a kereskedelmi forgalom
ban szereplő összes hasonló árucikkeket, amelyek ezidő- 
szerint ipari üzemekben használatban vannak, Magyar- 
országtól csak abban az esetben fognak követelni, ha ezek
ből az árucikkekből semmiféle készlet sem áll rendelke
zésre és vétel utján sem szerezhető be; másrészről pedig 
az ilyfajta követelések nem léphetik túl az illető árucikk-

7*
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bői valamely magyar iparüzemben vagy vállalatban ta
lálható mennyiség 30 százalékát.

A Bizottság alkalmat fog nyújtani a Magyar Kormány 
képviselőinek, hogy bizonyos megszabott határidőn belül 
meghallgathassák őket árra nézve, mily mértékben van 
a Kormánynak módjában az említett anyagokat, állatokat 
és tárgyakat szállítani.

A Bizottság határozatát azután a lehető legsürgőseb
ben közli a Magyar Kormánnyal és a különböző érdekelt 
Szövetséges és Társult Kormányokkal.

A Magyar Kormány kötelezi magát a kérdéses kimu
tatásban megjelölt anyagok, tárgyak és állatok szállítására; 
viszont az érdekelt Szövetséges és Társult Kormányok és 
pedig mindegyik a maga részéről, kötelezik magukat ezek
nek a szállítmányoknak elfogadására, feltéve, hogy azok 
a megadott részletes leírásnak megfelelnek és a Bizottság 
véleménye szerint nem alkalmatlanok az újjáépítésnél való 
felhasználásra.

5. §•
A Bizottság megállapítja a fentiek értelmében szállí

tott anyagok, tárgyak és állatok értékét, az illető szállít
mányokat átvevő Szövetséges és Társult Kormányok pedig 
beleegyeznek abba, hogy azok értéke terhűkre irassék és 
elismerik, hogy a megfelelő összeg mint Magyarország 
részéről teljesített fizetés, számolandó el s a jelen Szer
ződés 167. cikke értelmében osztandó fel.

Minaazokban az esetekben, amelyekben a fenti fel
tételek szerint a valóságos helyreállításra vonatkozólag 
megállapított jogokat igénybe veszik, a Bizottság köteles 
meggyőződni arról, vájjon a Magyarország javára irt ösz- 
szeg a teljesített munka, vagy a szállított anyag teljes ér
tékének megfelel-e és hogy vájjon az érdekelt Hatalom 
jóvátételi követelését, amelyet az ilykép részben jóvátett 
kára címén támasztott, a kérdéses szállítással megvalósult 
törlesztés arányában csökkentették-e.

6. § .

Az olyan országok közvetlen szükségleteinek fedezé
sére, amelyeknek marhaállományát elhajtották, elfogyasz
tották vagy kipusztitották, joguk van a Szövetséges és Tár
sult Hatalmaknak közvetlenül á jelen Szerződés életbe
léptetése után a Bizottsághoz kimutatást nyújtani be arról 
a marhaállományról, amelynek szállítását a Szerződés élet
belépésétől számított három hónapon belül, a fenti 2.

\
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szakaszban megállapított állatállományra teljesített gyors 
előleg címén kérik.

A Jóvátételi Bizottság dönti el, hogy mennyi állat 
szállítandó a fentemlitett három havi határidő alatt, s 
Magyarország kötelezi magát, hogy ezeket a szállítmá
nyokat a Bizottság határozatainak megfelelő módozatok 
szerint teljesiti.

rA Bizottság az érdekelt Hatalmak közt fel fogja osztani 
a szállított állatokat, tekintetbe vévén minden egyes Ha
talom közvetlen szükségletét és azokat a jóvátételi telje
sítéseket, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindegyike ezekre a szükségleteire az egyrészről a Szö
vetséges és Társult Hatalmak, másrészről Ausztria és 
Bulgária közt kötött szerződések alapján már megkapott.

A Szállított. állatoknak rendes egészségi állapotban és 
jó karban kell lenniök.

A szállított állatok értékét, hacsak azok azonossága 
valamely elhajtott vagy elkobzott példánnyal meg nem ál
lapítható, a jelen Függelék 5. szakaszának rendelkezései 
szerint Magyarország jóvátételi számlája javára kell írni.

V. Függelék.
- 1. §. • '

Magyarország részleges jóvátétel címén a Szövetséges 
és Társult Kormányok mindegyikének opciót biztosit az 
alább felsorolt anyagoknak a jelen Szerződés életbelépé
sétől számított öt év tartama alatt évenkint való szállí
tására és pedig oly mennyiség erejéig, amely olyan arány
ban áll az illető árucikkeknek a háború előtt Ausztria- 
Magyarországból az illető országba évenkint bevitt mcny- 
nyiségéhez, amint ahogy a jelen Szerződés megállapította 
határok közötti Magyarország erőforrásai viszonylanak a 
volt Osztrák-Magyar Monarchiának háború előtti erőfor
rásaihoz. Ezek az anyagok:

épületfa és fatermékek;
vas és vasöntvények.
Opciót biztosit továbbá Magyarország részleges jóvá

tétel címén a Szövetséges és Társult Hatalmaknak a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított öt éven át a pécsi szén
bányákból származó vontatószén szállítására évenkint 
jolyan mennyiségben, amelyet a Jóvátételi Bizottság idő- 
szakonkint meghatároz; a Jóvátételi Bizottság a szállított 
szenet az ő részéről megállapítandó módozatok mellett a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állam javára fogja fordítani.
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2. §•
A megelőző szakaszban említett termékek ára ugyanaz 

lesz, amelyet azokért a magyar állampolgárok fizetnek; 
a csomagolás és a magyar határig való szállítás költsé
geit pedig a hasonló termékek szállításáért magyar.állam
polgárok részére engedélyezett legkedvezőbb feltételek sze
rint kell számítani.

3. §.
& jelen Függelékben szabályozott opciók gyakorlása 

a 'Jóvátétel! Bizottság közvetítésével történik. A Bizottság
nak jogában áll, hogy a fenti rendelkezések végrehajtása 
céljából a lebonyolítást, a szállítmányok minőségét és 
mennyiségét, a szállítás és fizetés határidejét és módját 
illető minden kérdésben döntsön. Az igényléseket a szük
séges részletezésekkel ellátva az 1920. évi julius hó 1. nap
jától kezdve teljesítendő szállításokra nézve százhúsz nap
pal előbb, azokra a szállításokra nézve pedig, amelyek 
a Szerződés életbelépése és az 1920. évi julius hó 1. 
napja közti időben válnak esedékessé, harminc nappal 
előbb kell Magyarországgal közölni. Ha a bizottság úgy 
találja, hogy az igénylések teljes kielégítése Magyarország 
ipari szükségleteit mértéken felül megterhelné, joga van 
azokra haladékot engedélyezni vagy azokat teljesen törölni 
és ily módon egyúttal az igénylések elsőbbségi sorrendjét 
Is megállapítani.

VI. Függelék.
Magyarország a maga és állampolgárai nevében ezen

nel lemond Olaszország javára mindazokra a kábelekre 
vagy kábelrészekre vonatkozó mindennemű jogokról, igé
nyekről és kiváltságokról, amelyek olasz területeket, ide
értve a jelen Szerződés értelmében esetleg Olaszországnak 
odaítélendő területeket is, kötnek össze.

Hasonló módon lemond Magyarország a maga és ál
lampolgárai nevében a Szövetséges és Társult Főhatalmak 
javára mindazokról a mindennemű jogokról, igényekről 
és kiváltságokról, amelyek a jelen Szerződés rendelkezései 
folytán Magyarország részéről a különféle Szövetséges és 
Társult Hatalmaknak átengedett területeket összekötő ká
belekre vagy kábelrészekre vonatkoznak.

Az érdekelt Államok kötelesek gondoskodni az etnli- 
tett kábelek szárazföldi állomásáról (atterrissage) és üzem- 
bentartásáról.

Ami a trieszt-korfui kábelvonalat illeti, az Olasz Kor-
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many a tulajdonos társasággal szemben ugyanazokat a; 
jogokat fogja gyakorolni, mint azelőtt az Osztrák-Magyar 
Kormány.

A jelen Függelék első két bekezdésében említett ká
belek és kábelrészek értéke, az előállítási költségek alapul
vételével és megfelelő értékcsökkenési százalék levonásával 
számítva, Magyarország ióvátételi számlája javára Írandó.

A kábelek átengedése tekintetében lényeges különbség van azok 
közt a) területek közt, melyek Olaszországnak jutnak, pl. Trieszt, s azok 
közt, melyek az SHS államnak jutnak, pl. a dalmát tengerpart. Ott a ká
beleiről Olaszország rendelkezik, itt a kérdéses kábeleket nem feltétle
nül az SHS állam kapja, hanem azok fölött a főhatalmak rendelkeznek.

II. CÍM.
Különös rendelkezések.

Visszaszolgáltatási kötelezettség az elfoglalt területekről (175. cikk), 
az elszakadó területről a háború kezdete óta (176. cikk), illetve 1868. ja
nuár 1. óta (177. cikk), végül az Olaszországból (177. és 179. cikkek) 
elvitt tárgyak tekintetében. Közös gyűjtemények (177. cikk 2 . és 3 . bek.). 
Visszaszolgáltatási kötelezettség Magyarország javára (178. cikk).

A szövetséges és társult hatalmaknak válasza a magyar küldöttség
nek e címmel kapcsolatos megjegyzéseire:

«A magyar Küldöttség követelést jogot érvényesít az Osztrák Köz
társasággal szemben olyan művészeti, régészeti, tudományos vagy tör
téneti jelentőségű tárgyakra és okiratokra, amelyek a volt osztrák-magyar 
közös intézményekhez és a Korona gyűjteményeihez tartoznak. A Szövet
séges és Társult Hatalmak úgy vélik, hogy az érdekelt államoknak, ide
értve Ausztriát is, barátságos megegyezése utján lehetővé fog válni a mél
tányos felosztás, ügy határoztak tehát, hogy a 177. cikkhez olyan uj ren
delkezéseket csatolnak, amelyek megfelelnek a saint-germain* Szerződés 
156. cikkének és amelyek Magyarországnak megengedik, hogy Ausztriával 
szemben ugyanolyan jogokat érvényesítsen, mint amilyen jogokat az 
osztrák területből részesedő Államok javára elismertek, Abban az esetben, 
ha ez egyezmények körül nehézségek merülnének fel, a Szerződés 363. 
cikke értelmében a Nemzetek Szövetsége, abban az esetben pedig, ha» 
Magyarország még nem volna tagja a Nemzetek Szövetségének, a Szövet
séges és Társult Főhatalmak döntenek.

Ennek a pótlásnak elfogadásával a Szövetséges és Társult Hatalmak 
Magyarország javára megtettek a legtöbbet, amit csak tehettek.

De nem járulhatnak hozzá a magyar Küldöttségnek a 175. és 176. 
cikkekre vonatkozó kívánságaihoz; e kívánságok arra irányulnak, hogy 
olyan rendelkezéseket módosítsanak, amelyek a kérdésnek gondos tanul
mányozása után jutottak a saint-germaini Szerződésbe, és amely cikkek 
szempontjából Magyarország helyzete teljesen azonos Ausztria helyzeté
vel. A Szövetséges és Társult Hatalmak nem járulhatnak hozzá a magyar 
Küldöttségnek ahhoz a kívánságához, hogy az érdekelt Hatalmak legye
nek kötelesek bebizonyitanr, hogy a kiürített; területekről elszállított tár
gyak jelenleg magyar területen vannak.

Még kevésbé fogadhatják el a magyar Küldöttségnek' oly irányú ja
vaslatát, amely szerint a Szövetséges és Társult Hatalmak mondjanak le 
a 232. cikk értelmében őket megillető azokról a jogokról, hogy a terüle
teiken visszatartott magyar javak fölött rendelkezzenek. Az érdekelt Szö
vetséges és Társult Állam ezekkel a javakkal törvényei értelmében fog ren
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delkezni- következés képen azokat felszámoltathatja vagy visszaadhatja tu
lajdonosuknak. A  magyar állam  tulajdonában álló és az em lékiratban em
lített javak ugyanilyen bánásmód alá esnek . . .

A 178. és 179. cikkeknek a határidőkre vonatkozó rendelkezései, az 
Ausztriával kötött Szerződés alkalmából hosszas tanulmányozás tárgyai 
voltak, ezeket ismétli a Magyarországgal kötendő szerződés és jelenleg nem 
lehetséges ennek a két szerződésnek közös rendelkezéseire visszatérni.

A magyar Küldöttség részéről kiemelt különbség a saint-germaini 
szerződés 19á. cikkének és a 177. cikknek szövegje között a kérdésnek pon
tos megvizsgálása után nyert megállapítást. Az 1867. december havi alap
törvények azok, amelyek a háború előtti Magyarországot megalakították.

Ez időpont óta Bécs megszűnt az egész Monarchia központja lenni 
és utódjaként Budapest lett azzá Magyarország számára. A magyar ható
ságok rajta voltak, hogy ezt a várost az egységes Állam igazi fővárosává 
tegyék és ott központi intézményeket létesítsenek. Következésképen elvit
ték a jelen Békeszerződés értelmében átcsatolt területekről az összes mű
tárgyakat és műemlékeket és azokat Budapesten összegyűjtötték. Olyan 
rendelkezés, amely az elvitt tárgyakra vonatkozólag Magyarországra ki
rótt visszaszolgáltatást az utolsó tiz évre korlátozná, kockáztatná e ren
delkezés valóságos érvényesülését, mert a legfontosabb műtárgyak és mű
emlékek átvitele az 186/. évet követő években történtek.»

L. még a 77. cikk rendelkezéseit is.

175. cikk.
A 1G8. cikkben foglalt rendelkezések alkalmazásaként 

Magyarország kötelezi magát arra, hogy a Szövetséges és 
Társult Hatalmak mindegyikének visszaszolgáltatja mind
azokat a hivatalos iratokat, okmányokat, régiségeket és 
műtárgyakat, úgy szintén mindazt a tudományos és könyvé
szeti anyagot, amelyeket az elfoglalt területekről szállitottak 
el, tekintet nélkül arra, hogy ezek a tárgyak az Állam
nak vagy tartományoknak, községeknek, kórházaknak, egy
házaknak. avagy egyéb köz- vagy magánintézményeknek 
tulajdonában állanak.

'176. cikk.
Magyarország ugyancsak visszaszolgáltatja a 175. cikk

ben megjelölt természetű azokat a tárgyakat is, amelyeket 
1914. évi junius hó 1. napja óta az átengedett területekről 
vittek el. kivéve a magánosoktól vétel utján szerzetteket.

A Jóvátételi Bizottság megfelelő esetben alkalmazni 
fogja ezeket a tárgyakra a jelen békeszerződés IX. részé
nek (Pénzügyi rendelkezések) 191. cikkében foglalt ren
delkezéseket.

177. cikk.
Magyarország visszaszolgáltatja az érdekelt Szövetsé

ges vagy Társult Kormányok mindegyikének, az őt meg
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illető részben, a közintézményeinek birtokában levő mind
azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és történeti fel
jegyzéseket. amelyek közvetlen összefüggésben állanak az 
átengedett területek történetével és amelyeket ezekről a te
rületekről 1868. évi január hó 1. napja óta szállítottak 
el. Ez az utóbbi határidő Olaszország tekintetében a Ki
rályság kikiáltásának időpontjától (1861) kezdődik.

Ami azokat a művészeti, régészeti, tudományos vagy 
történeti jelentőségű tárgyakat vagy okiratokat illeti, ame
lyek előbb az Osztrák-Magyar Monarchia Kormányának 
vagy a Koronának gyűjteményeihez tartoztak, ezek tekin
tetében, amennyiben azokra vonatkozólag a jelen Szer
ződés egyéb rendelkezései intézkedést nem tartalmaznak, 
Magyarország kötelezi magát, hogy:

a) az érdekelt Államokkal, amennyiben ezek őt' erre 
felhívják, barátságos megállapodást fog kötni, amelynek 
értelmében a fenti gyűjteményeknek mindazokat a részeit, 
és mindazokat a fent megjelölt tárgyakat vagy okiratokat, 
amelyek az említett Államok szellemi tulajdonát alkotják, 
viszonosság alapján a származási hely országának vissza 
lehessen adni;

h) húsz évig ezekből a gyűjteményekből semmit sem 
fog elidegeníteni, sem szétosztani, sem1 pedig az egyes 
tárgyak felett másként rendelkezni, kivéve ha erre nézve 
e határidő eltelte előtt külön megállapodás jönne létre; 
biztosítani fogja a gyűjtemények biztonságát és jókarban
tartását és (azokat, valamint ia reájuk vonatkozó leltárakat, 
jegyzékeket és igazgatási okmányokat a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak bármelyikének állampolgárai közé tartozó 
tudományos kutatóknak rendelkezésére fogja bocsátani.

Viszont Magyarországnak is joga lesz a nevezett Álla
mokat. különösen pedig Ausztriát felhívni arra, hogy vele 
az előbbiekhez hasonló módozatok mellett a szükséges 
megállapodásokat megkössék abból a célból, hogy Magyor- 
országba visszahozzák a fent emlitett gyűjteményeket, ok
iratokat és tárgyakat, amelyekre a fenti b) pont biztosí
tékai alkalmazást fognak nyerni.

178. cikk.
A volt Osztrák-Magyar Monarchiából keletkezett uj 

Áll amok és ‘azok az Államok, amelyek a (nevezett Monarchia 
területéből részesedtek, a maguk részéről kötelezik magu
kat arra. hogy a Magyar Kormánynak visszaszolgáltatják 
azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és feljegyzéseket, 
amelyek húsz évnél nem régibbek és amelyek közvetlen
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vonatkozásban állanak a magyar terület történetével vagy 
közigazgatásával s esetleg az átcsatolt területen vannak, 
létén vannak.

179. cikk.
Magyarország elismeri, hogy Olaszországgal szemben 

továbbra is [köteles mindazoknak! a kötelezettségeknek telje
sítésére, amelyek az Olaszország és Ausztria-Magyarország 
között kötött következő szerződések, úgymint: az 1859. évi 
november hó 10.-én kötött zürichi szerződés XV. cikke, 
az 1866. évi október hó 3.-án kötött bécsi szerződés XVIII. 
cikke és az 1868. évi julius hó 14.-én kötött florenzi egyez-, 
mény állapítanak meg, még pedig abban a mértékben, 
amennyiben az említett cikkeket még nem hajtották tel
jesen végre és amennyiben laz ott tárgyalt okmányok és 
tárgyak Magyarországnak vagy szövetségeseinek területén 
vannak.

A Szardíniával 1859. évi november há 10-én Zürichben kötött béke- 
szerződés XV. cikkében Ausztria kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy 
mindazokat a közigazgatási és polgári igazságszolgáltatási iratokat, ame
lyek az emlitett békeszerződés értelmében átcsatolt területre — Lombar
diára — vonatkoznak, Szardíniának visszaszolgáltatja s hogy a magasabb 
fokú közigazgatási hatóságok kívánságára minden oly iratot és adatot 
közölni fog, amely Lombardiát és Velencét egyaránt érdeklő ügyekre 
vonatkozik.

Az Olaszországgal 1866. évi október hó 3-án Bécsben kötött béke- 
szerződés XVIII. cikkében Ausztria a békeszerződés értelmében átcsatolt 
területre — a volt Velencei Köztársaságra — vonatkozólag az előbbi 
bekezdésben említettekhez hasonló kötelezettségeken kívül arra is köte
lezte magát, hogy a volt Velencei Köztársaság politikai és történelmi ok
iratait is visszaszolgáltatja s egyúttal az átcsatolt területet különösen ér
deklő művészeti és tudományos jellegű tárgyakról jegyzéket közöl; azok
ról a történelmi és politikai okiratokról, amelyek a másik szerződő fél1 
területeit is érdeklik ugyan, de amelyeket az illető levéltárakból a tudo
mány érdekében nem lehet elvinni, hiteles másolatot kell készíteni.

Az Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1868. évi julius 
hó 14-én Flórencben kötött egyezmény s kiegészítő jegyzőkönyve az 
1866. évi október hó 3-án kötött bécsi békeszerződés XVIII. cikkének 
végrehajtásaként az ott emlitett okiratok és műtárgyak visszaszolgáltatá
sát szabályozza, felsorolja a kiszolgáltatandó iratokat és műtárgyakat s 
a kiszolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdésekkel foglalkozik.

IX. RÉSZ.
Pénzügyi rendelkezések.

Törvényes elsőbbség s zálogjog a jóvátételi követelések biztosítására 
(180. cikk). Megszállás költségei (181. cikk). A fegyverszüneti (szerződés, 
folytán kiszolgáltatott anyagok sorsa (182. cikk). A különböző ántánt- 
kővetelések közötti sorrend (183. cikk). A törvényes elsőbbség s*b. ki
zárása az ántánt birtokában levő magyar javak tekintetében (184. cikk). 
Ugyanaz az ántánt polgárokat illető zálogjogok tekintetében (185. cikk). 
A hábom előtti állami tartozások megosztása (186. és Függ.). Önkormányzati1 
testületek által felvett kölcsönök megosztása (187. cikk). A háborús állami
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tartozások megosztása (188. cikk). A bankjegyek megosztása s az Osztrák- 
Magyar Bank felszámolása (189. cikk és Függ.). Váltópénz (190. cikk). 
Állam javak szétosztása kapcsolatban az önkormányzati testületek & a 
bosznia-hercegovinai közjavak megosztásával (191. cikk). Az állam kül
földi érdekeltségeinek átadása (192. és 193. cikkek). A magánosok kül
földi érdekeltségeinek kisajátítása (194. cikk). A magyar állam szövetsége
seinek lemondása (195. cikk). Lemondás jóvátétel! igényekről (196. cikk). 
Az elszámolás valutája (197. cikk).Létesítendő későbbi megegyezések (198; 
cikk). Nyugdíjasok (199. cikk).

A IX. rész nem egymaga tartalmaz pénzügyi rendelkezéseket. A T ill, 
rész is tele van ily intézkedésekkel, (163. és 174. cikk II. Függ. 14. §. 
stb.), szintúgy a gazdasági intézkedéseket tartalmazó X. rész (különösen a 
clearinget megállapító ílL címbeli Függelék, a magánjavak likvidálását 
szabályozó IV,. cim).

Teljesen szabályozatlanul hagyja a jelen rész s az egész szerződés 
azt a kérdést, hogy mi lesz azokkal az állami szerződésekkel, melyek 
nem esnek a szó szorosabb értelmében vett tartozások, a kölcsön fo
galma alá. (Lásd e részben a 186. cikkhez fűzött magyarázatot).

A szövetséges és társult hatalmak a magyar küldöttségnek e részre 
vonatkozó megjegyzéseire a következő választ adták:

«A Szövetséges és Társult Hatalmak arra törekszenek, hogy a béke 
Magyarországgal amellett, hogy a jóvátétel békéje, méltányos is liegyea. 
A pénzügyi rendelkezések bizonyos alapelveket valósítanak meg, ame
lyektől a Szövetséges és Társult Hatalmak nem térhetnek el, ilyen az az 
elv is, hogy lehetetlen a magyar területben részesedő Államokra róni a 
volt magyar Kormány hadiaaósságának terhét, — olyan adósságét, amely 
avégből létesült, hogy igazságtalan támadó háborút viseljenek a Szövet
séges és Társult Hatalmak ellen, amelyeknek sorában helyet foglalnak 
azok az államok is, amelyek Magyarország területéből részt kaptak.

Mégis oly mértékben, amint azt az alapelvek megengedték, a Szö
vetséges és Társult Hatalmaik igyekeztek enyhíteni azokat a  pénzügyi ren
delkezéseket, amelyeket a volt Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása 
tett szükségesekké. Minden ilyen kérdést, amely a Szerződés végre
hajtása során, igy az adósságok megbecsülése, a közjavak értékének meg
állapítása, az Osztrák-Magyar Bank felszámolása körül felmerülhet, a 
Szerződésben megszabott határok között és föltételek mellett a Jóvátétclí 
Bizottság fogja szabályozni, amely a Magyarországgal kötött Szerződés 
végrehajtásánál felmerülő különös kérdésekre külön osztályt alakit.»

180. cikk.
A Jóvátételi Bizottság részéről engedélyezhető kivéte

lek fenntartásával Magyarország minden vagyona és jö
vedelme rangsorbeli elsőbbséggel szavatol a jóvátételi kö
vetelések megfizetéséért és azokért iaz egyéb terhekért, ame
lyek a jelen Szerződésből vagy az azt kiegészítő szerződé
sekből és 'egyezményekből, vagy pedig azokból a megálla
podásokból származnak, amelyeket Magyarország a Szö
vetséges és Társult Hatalmakkal az 1918. évi november 
hó 3.-án aláirt fegyverszünet ideje alatt kötött.

Az 1921. május hó 1. napjáig a Magyar Kormány a 
Jóvátételi 'Bizottságban képviselt Szövetséges és Társult 
Hatalmak előzetes engedélye nélkül maga aranyat ki nem1
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vihet, s aranyra nézve nem rendelkezhetik és egyúttal 
aranykiviteli és rendelkezési tilalmat köteles megállapítani.

A 180. cikknek megfelelő osztrák 197. cikkel kapcsolatban az oszt
rák delegáció azt vitatta, hogy Német-Ausztriára nézve állapíttassák meg, 
hogy nem jogutódja a régi Ausztriának, hanem teljesen uj állam. A de
legáció ebből a tartozások viselésére nézve akart fontos következtetéseket 
levonni. Az ántánt azonban az osztrák érvelést nem fogadta el.

Az osztrák küldöttségnek adott ántánt-válasz szerint ez a cikk csu
pán az államjavakra s jövedelmekre vonatkozik. Az egyes állampolgárok 
viszonyait a következő cimek szabályozzák, különösen pedig a tarto
zásokra vonatkozó 231. cikk és a javak, jogok és érdekek sorsát ren
dező 232. cikk.

A jelen cikk különben csak ismétli s továbbképzi a 161. és 162. 
cikkek1 által megszabott jóvótételi kötelezettséget. Fedezetté, s törvényes 
zálogtárggyá teszi az állam minden javát s jövedelmét, úgy, hogy azok 
egyéb tartozások kiegyenlítésére csak a jóvátétel! kötelezettség teljesítése 
után használhatók fel. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kötele
zettség s illetőleg elzálogosítás mértékének megítélésénél a 231. cikknez 
tartozó Függelék 11. §5t, mely az ántánt-államokkal elszámoló hivata
loknál a magánfelek követelései gyanánt mutatkozó egyenlegét köti le 
mint fedezetet, s a 233. cikk Függelékének 4. §^át, mely az ántánt-álla- 
mokban levő magyar javakra nézve mondja ki ugyanezt, ha bizonyos 
korlátoltabb méretekben is.

Az első bekezdés megengedi a jóvótételi bizottságnak, hogy a ma
gyar államnak bizonyos célokra, különösen nyersanyag s élelmiszer- 
beszerzés céljaira (v. ö. 183. cikk 3. bek.) kölcsönök felvételét engedé
lyezze, mely kölcsönök tekintetében a rangsorozati elsőbbség nem ér
vényesülne. '

Az első bekezdés a jóvótételi tartozásokon kívül említ egyéb szerző
déses kötelezettségeket is. Ilyenek pl. a 231. cikk b), 232. cikk e), f> 
235. cikk c), 232. cikk j), k) pontjaiban megállapított kötelezettségek.

181. cikk.
A jelen cikk ötödik bekezdésének fenntartásával Ma

gyarországot terheli az 1918. évi november hó 3.-i fegy
verszüneti szerződés aláírásától kezdve a Szövetséges és 
Társult (Hatalmak mindazon hadseregei fenntartásának 
minden költsége, amely hadseregek Magyarországnak a je
len (Szerződésben megszabott határain belül fekvő terü
letet tartottak megszállva. Á hadseregek fenntartásában 
benne foglaltatik az emberek <és állatok élelmezése, az el
szállásolás és (elhelyezés, a zsoldok és, járulékaik, a fizetések 
és munkabérek, az alvóhelyek, a fűtés, a világítás, a ru
házat, egyéb felszerelés, sl lószerszám! a fegyverzet és járó
müvek, a légi szolgálat, a betegek és sebesültek ápolása1, az 
állatorvosi szolgálat és lóápolás, a különféle szállítási 
szolgálat (vasúton, tengeren, folyón, teherautókkal), a köz
lekedés és a hírszolgálat, valamint általában minden igaz
gatási és műszaki szolgálat, amely a csapatok kiképzésé
hez, állományuk fenntartásához és katonai teljesitőképes- 
ségiik megőrzéséhez szükséges.
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A Magyai* Kormány a fenti csoportokba tartozó min
den kiadást, amennyiben azokat a Szövetséges és Társult 
Kormányoknak megszállt területen végzett vásárlásai vagy 
rekvirálásai idéztek elő, koronában, vagy az ennek helyébe 
lépő bármely más törvényes magyar pénznemben köteles 
a Szövetséges és Társult Kormányoknak megtéríteni.

Mindazokban az esetekben, amikor valamely Szövet
séges Kormány a jelzett vásárlásokat vagy rekvirálásokat 
megszállott területen a koronától különböző pénznemben 
egyenlítette ki. ezeket a kiadásokat Magyarországon ér
vényes bármely pénznemben kell megtéríteni, még pedig 
vagy a megtérítés napján általában elismert váltó árfolyam, 
vagy megállapodásos árfolyam szerint.

Minden más ilyen jellegű kiadást a hitelező országnak 
pénznemében kell megtéríteni.

A fenti rendelkezések az 1918. évi november hó 3. 
napja után foganatosított hadimüveletekre oly mértékben 
nyernek alkalmazást, amint azt a Jóvátételi Bizottság szük
ségesnek ítéli; lez a Bizottság korlátlan jogosultsággal ha
tároz az ezekkel a hadműveletekkel kapcsolatos összes 
kérdésekben, különösen pedig:

a) meghatározza a résztvett hadseregek költségeinek 
nagyságát és részletezését, azt, hogy ezeknek a költségek
nek mely része terheli Magyarországot, azt, hogy ez a 
rész milyen módozatok szerint, minő pénznemben fize
tendő. továbbá meghatározza ezekkel a fizetésekkel kapcso
latban az esetleges zálogjogbiztositási vagy elsőbbségi ren
delkezéseket;

b) határoz mindennemű javaknak és értékeknek a 
hadműveletek alatt történt rekvirálása tárgyában, megálla
pítja, hogy tekinthető-e ezeknek a javaknak vagy érté
keknek valamely és minő része hadizsákmánynak, meg
állapítja ezeknek a javaknak vagy értékeknek becsértékét, 
megszabja a visszaszolgáltatás mértéké^ a 'vissza nem szol
gáltatott javak értékét az Illető Hatalom jóvátételi követe
léseinek terhére írja, meghatározza, hogy az érdekelt Ha
talom terhére irt ilyen összegek fizetése készpénzben vagy, 
a jóvátételi számlán való jóváírás utján történjék-e és 
megállapítja a fizetés vagy jóváírás határnapjait.

A cikk természetszerű folyománya a 165. cikk rendelkezéseinek.
Az utolsó 3. bek. az osztrák békeszerződésben hiányzik. A b) pont 

főleg a román hadikárokra vonatkozik.
A vörös hadsereg által történt rekvirálások s egyéb, a polgári sze

mélyeknek okozott hadikárok nem esnek e cikk rendelkezése alá.
182. cikk.

Magyarország megerősiti az 1918. évi november hó
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3.-i fegyverszüneti szerződés és a későbbi kiegészülő szer
ződések értelmében a Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
kiszolgáltatott és kiszolgáltatandó anyagok átadását és el
ismeri a Szövetséges és Társult Hatalmak jogait ezekre 
az anyagokra nézve.

A Szövetséges és Társult Hatalmakat megillető jóvá- 
tételi követelések összegének csökkentéséül Magyarország 
javára kell irni a fent megjelölt anyagnak a Jóvátételi 
Bizottság részéről megállapított azt az értékét, amely a 
Jóvátételi Bizottság megítélése szerint Magyarország javára 
Írandó azon az alapon, hogy a kérdéses anyag nem volt 
katonai jellegű.

Azok a javak azonban, amelyek a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak vagy állampolgáraik tulajdonában állottak 
és amelyeket a fegyverszüneti szerződések értelmében ter
mészetben szolgáltattak ki vagy vissza, nem irhatok Ma
gyarország jóvátételi számlája javára.

! 183. cikk.
A 180. cikkben kimondott elsőbbségi jog a jelen cikk 

utolsó szakaszában foglalt kivételtől eltekintve, a következő 
sorrendben érvényesíttetik:

a) a megszálló hadseregnek a 181. cikkben meghatá
rozott költségei, ^mennyiben a fegyverszünet ideje alatt 
merültek fel;

b) minden megszálló hadseregnek a 181. cikkben meg
határozott költségei, amennyiben a jelen Szerződés életbe
lépése után merültek fel; . .

c) a jóvátételi költségek, akár a jeien Szerződésen, 
akár kiegészítő szerződéseken vagy egyezményeken ala
pulnak;

d) a fegyverszüneti szerződésen, a jelen Szerződésen, 
a kiegészítő szerződéseken vagy egyezményeken alapuló 
és Magyarországot terhelő bármely más költségek.

Azok a fizetési kötelezettségek, amelyek Magyarorszá
got élelmiszerekkel és nyersanyagokkal történt ellátása fejé
ben terhelik, valamint minden más olyan fizetési köte
lezettség, amelynek megfizetését a Szövetséges és Társult 
Főhatalmak szükségesnek tartják oly célból, hogy Magyar- 
ország jóvátételi kötelezettségeinek megfelelhessen, mind
ezeket a felsorolt tartozásokat megelőző elsőbbséget élvez
nek oly mértékben és módozatok mellett, amint azt a 
nevezett Hatalmak Kormányai megállapították vagy meg 
fogják állapítani.

Azoknak a hadseregeknek költségeire vonatkozó fizetési 
kötelezettségek, amelyek 1918. évi november hó 3.-a után
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foganatosítottak hadimüveleteket, oly mértékben és módo
zatok mellett élveznek elsőbbséget, amint azt a Jóvátételi 
Bizottság a 181. cikk rendelkezései értelmében meg fogja 
állapítani.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzékéből:
«A Szövetséges és Társult Hatalmak nem járulhatnak hozzá semmi

féle módosításához az olyan szövegnek, amely a többi Szerződésekben 
is előforduL De a legtágabban fogják értelmezni a «nyersanyagokkal való 
ellátás» kifejezést, akként, hogy «olyan mértékben, amint a Szövetséges 
és Társult Főhatalmak Kormányai szükségesnek tartják oly célból, hogy 
Magyarország jóvátételi kötelezettségének megfelelhessen», ideérthetők le
gyenek bizonyos ipari termékek, amelyeket a magyar Küldöttség fel-
sorol.» _ . h'.:Í; „..ki t U  Ü!Í...ktos$

184. cikk.
Az előző cikkek rendelkezései nem érintik egyik Szö

vetséges és Társult Hatalomnak sem! azt a jogát, hogy 
a jelen Szerződés életbelépése idejében saját fennhatósága 
alatt levő ellenséges aktívák és vagyontárgyak fölött ren
delkezhessen.

A cikk igazi értelmét nehéz megállapítani. Első tekintetre hajlandó 
az ember' annak pozitív irányú jelentőséget tulajdonítani, s e cikket 
aszerint értelmezni, hogy az ántánt-hatalmaknak a területükön - levő el
lenséges javak fölött feltétlen rendelkezési jogot biztósit Pedig a cikk 
nem ezt mondja. Hiszen a rendelkezési jogot korlátozza a magánjavak • 
tekintetében a likvidacionális jog (232. és 254. cikk). Hanem jelenti azt, 
hogy különösen a 180. cikk1 szerinti törvényes elsőbbség nem terheli az 
egyes ántánt-államok területén levő magyar állami javakat Az ántánt- 
válaszjegyzéke szerint: «,Ez a cikk nem ad semmilyen uj jogot a Szövet
séges és Társult Kormányoknak, hanem megállapítja, hogy az előző cik
kekben megszabott terhek nem érintik az emlitett Kormányok fennható
sága alá tartozó területen levő magyar követeléseket és magyar tu
lajdont.»

185. cikk.
Az előző cikkek rendelkezései semmi vonatkozásban 

sem érinthetik azokat a zálogokat és jelzálogokat, ame
lyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak vagy állam
polgáraik javára a volt Magyar Kormány, vagy a volt 
Magyar Királyság állampolgárai tulajdonában álló javakra 
és jövedelmekre az Ausztria-Magyarország és az érdekelt 
egyes Hatalmak között fennállott háborús állapotot meg
előző időpontban szabályszerűen engedélyeztek, kivéve, 
ha a jelen Szerződés vagy a kiegészítő szerződések és 
egyezmények rendelkezései az emlitett zálogokra és jel
zálogokra kifejezetten korlátozást vagy módosításokat álla
pítanak meg.

A cikk egy fölöttébb felesleges rendelkezést tartalmaz, midőn az állam
polgárok javai fölött biztosított jelzálogot védi, miután az állampolgárold 
magánvagyona a 180. cikk jegyzete szerint nem esik1 ezen rész rendel
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kezései alá. A jelen cikk tipikus esete az, ha pl. valamely állami tulajdont 
képező ingatlanra egy csehszlovák intézet javára van jelzálogjog be
kebelezve.

186. cikk.
A békeszerződés a magyar állam  háború ‘előtti adósságainak meg

osztását azon elv alapjíán viszi keresztül, hogy a fedezett adósságok! a 
lekötött javak értékének arányában, a nem fedezett adósságok pedig az 
állam ok teherbírási képességének megfelelően osztandók meg.

A 188. cikk a hadiadósságok tekintetében már a territorialitás elvét 
alkalmazza, de kombinálja a honpolgárság elvével' miután minden ál
lam köteles a területén lévő hadikölcsönöket felülbélyegezni, azonban Ma
gyarország másért, mint a saját polgárainak és a nem Magyarországból 
alakult államok polgárainak birtokában lévő hadiadósságokért nem sza
vatol. A bankjegyekben rejlő tartozás tekintetében irányadó ismét a terri
torialitás elve. Minden utódállam átveszi a területén lévő osztrák-magyar 
bankjegyeket.

A 186. cikk éles határvonalat von egyrészről azok között a tartozá
sok közölt, melyek biztosítására valamely javak le vannak kötve s ille
tőleg amelyek ily javak megvásárlásával kapcsolatban állottak elő, más
részről pedig azok között az adósságok között, melyeknek ilyen fede
zetük nincs.

E kettéválasztás szempontjából a kölcsönök következőkép csopor
tosíthatók : 1

Fedezett tartozások:
A Zágráb-Károlyvárosi Vasutat terhelő adósság ---------------------
a Vaskapu-szabályozási arany k ö lcsö n ----------------------------------
a Gács-országi Vasutat terhelő három kibocsátású elsőbbségi

kötvény--------------------------------------------------------------------
a Tisza-vidéki vasút megváltása folytán elvállalt adósság--------
a Lánc-hid jog m egváltása----------------------------------------------
a Budapest-Pécsi Vasút 4 százalékos elsőbbségi kölcsöne--------
az Osztrák-Magyar ÁUamvasut Társaság magyar vonalainak értéke

fejében tartozó-----------------------------------------------------------
az Arad-Temesvári vasút megváltási ára - - -------- -------------

10.7 millió
42.6 »

20.8 n
12.7 n
0.5 n

16.5 n

362.6 n
10.2 »

Az összes járadék kölcsönök 5249 millió összértékben a nem fedezett 
tartozások közé esnek1, ha csak az 1897: XXX. t.-c. alapján kibocsátott 
államvasuti beruházási kölcsönt nem sorozzuk a fedezett tartozások közé. 
A többi állami tartozások is mind a nem fedezett tartozások közé soro
landók, kivéve az Osztrák-Magyar Bankot illető 60 millió korona tar
talékból Magyarországra eső hányadot:................................................12*6 millió
De ide tartoznak a 1870, évi sorsjegy-kölcsön...................................16,7 „
a Tisza-Szegedi k ö lc sö n ...........................................47* - „
a földtehermentesitési adósság............................   354*- „
a szöllő dézsma váltság ................................................................... 0*1 „
Szó sincs róla, vitatható egyik-másik kölcsönre nézve, hogy a 186. cikk 
4. bekezdése folytán nem esik-e az a tedezett tartozások közé. Különösen 
fontos lehet ez a kérdés a regále-kárlalanitási kötvények (89 millió) te

kintetében, miután az azok ellenértéke gyanánt megszerzett italmérési 
jogosultság az illető elszakadó területen marad.

A magyar államnak a felsorolt tartozásokon kívül vannak az egyes 
tárcákat terhelő adósságé is, melyek összesen 196.5 milliót tesznek ki 
s amelyekből a legnagyobb összeg a kereskedelemügyi minisztérium ter
hére esik, miután ez egymagában 104 millió. Ehhez járulnak azok a 
tartozások, melyek az államot abból folyólag terhelik, hogy bizonyos
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középületeket (különösen kaszárnyákat) az állam hosszabb időre bérbe
vett, vagy pedig azok alapítási költségeinek fejében bizonyos annuitások 
fedezésére kötelezte magát E tartozások tekintetében nem világos,' hogy 
a békeszerződés azokat miként bírálja el, nevezetesen, hogy azokat a 

186. cikk 2. pontja szerint elbírálandó nem fedezett tartozások közé so
rolja-e. A 186. cikk 4. bekezdése a fedezett tartozások tekintetében világo
san megmondja, hogy a fizetési kötelezettségek, melyeket a kormány va
lamely vagyontárgynak megvásárlásával kapcsolatban vállal, a 186. cikk 
alá esnek. Megtörtént azonban, hogy a kormány ezen fizetési kötelezett
ségeket nem a tárgyak megvásárlásával kapcsolatban vállalta. Valószínű 
azonban, hogy a jóvátételt bizottság ezeket a tartozásokat szintén a 186. 
cikk alá fogja vonni. A 186. cikk 2. pontja, melyi a nem biztosított tar
tozások tekintetében a cimletesitést kívánja meg, szintén kétségeket hagy 
fenn. Hajlandóság van ugyanis arra, hogy e tartozások sorába csakis 
azokat sorozzuk, amelyekről értékpapirkötvények lettek kiállítva. Ez a 
felfogás azonban nem helyes, mert a 186. cikk utolsóelőtti bekezdése 
már azt a fordulatot használja, hogy oly kötelezettségekről van szó, me
lyeket a magyar kormány járadékkötvények, kötelező jegyek, kötelezvé
nyek, értékpapírok és bankjegyek alakjában válfalt el. A kérdéses be
kezdésben használt «kifejezetten megjelölt» szók nem illenek bele abba 
az értelmezésbe, amelyet a 186. cikknek imént adtunk.

Az ántánt-hatalmaknak a 186. cikkre vonatkozó válasza követke
zőleg szól :

«A Szövetséges és Társult Kormányok az 1914. évi julius hó 28-ika 
előtt vállalt cimletszerü magyar államadósságot két nagy csoportra oszt
ják tel: biztosított és nem biztosított adósságra. Azok a szabályok, amelyek 
szerint a Jóvátételi Bizottság a magyar területből részesedő Államok kö
zött, ideértve az Osztrák Köztársaságot is, a felosztást végzi, különbözők 
aszerint, hogy egyik vagy másik csoportról van szó.

A biztosított adósság kérdésében a Szövetséges és Társult Hatalmak 
úgy határoztak, hogy azok a közjavak, amelyek az átcsatolt területeken 
vannak, a részesedő Államokra szállanak át azokkal a teYhekkeJ és zá
logjogokkal együtt, amelyek azokon 1914. évi julius hó 28-ikán fenn
állottak; mindegyik Államnak tehát akkora részt kell átvállalnia, amek
kora a Jóvátételi Bizottság véleménye szerint megfelel a biztosított adós
ság ama részének, amely a Szerződés rendelkezései szerint a nevezett 
Államra átruházott vasutakra és egyéb javakra nehezült. A Hatalmak1 
megengedték, hogy a vasutak és hasonló természetű javak vételéből folyó- 
lag járó évi részleteket, még ha azok nincsenek is címletekben megálla
pítva, teljes joggal úgy lehet tekinteni, mint vasutakat vagy javakat ter
helő biztosított adósságokat. A Szövetséges és Társult Kormányok az 
ekként megállapított szabályoktól semmféle eltéréshez sem járulhatnak 
hozzá; még kevésbbé fogadhatják el a magyar Küldöttségnek azokat a 
javaslatait, "amelyek a magyar államadósság felosztására nézve uj irány
elvet igyekeznek elismertetni.

Ami a nem biztosított cimletszerü magyar államadósságot illeti, úgy, 
amint az 1914. évi julius hó 28-ikán fennállott, a Szövetséges jés (Tár- 
sult Kormányok szándéka az, hogy ennek az adósságnak felosztásá
nál lehetőleg számoljanak az illető területek jelenlegi pénzügyi teher
bíró képességével és úgy vélik, hogy a 186. cikk a mostani szövegezésben 
kellő pontossággal fejezi ki szándékukat. E cikk alapján világos, .hogy 
a Jóvátételi Bizottság feladata lesz kiválasztani azokat a háború előtti 
jövedelmeket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy az adósság mél
tányos felosztására alapul szolgáljanak, számításba véve a viszonyok je
lenlegi változásait. De a Hatalmak úgy vélik, hogy tekintettel arra a 
különös közjogi kapcsolatra, amely Horvát-Szlavonországokat Magyar- 
országhoz kötötte, célszerű lehet a Jóvátételi Bizottságnak jogot adni
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arra, hogy amily mértékben szükségesnek ítéli, tekintetbe vegye a Ma
gyarország és Horvát-Szlavonországok között fennállott pénzügyi egyez
ményeket Elhatározták tehát, hogy a 186. cikk 2. pontjának 1. bekez
déséhez a következő mondatot fűzik: «Mindazonáltal amennyiben az 1914. 
évi julius hó 28. napja előtt a nem biztosított dmletszerü magyar ál
lamadósságra vonatkozólag pénzügyi egyezmények állottak fenn, a Jóvá
tételi Bizottság ennek az adósságnak a fentebb említett Államok között 
való felosztásánál ezeket az egyezményeket tekintetbe veheti.,»

A magyar államadósság címleteinek szelvényeiből és törlesztési rész
leteiből folyó megterheltetésre vonatkozó egyik megjegyzésre válaszul, 
a szövetséges és társult hatalmak súlyt helyeznek arra, hogy minden 
kétség kizárásával világosan megállapítsák, hogy a 231. cikk 4. pontja 
csupán azt célozza, hogy ezt a szakaszt a Szerződés IX. részévet össz
hangba hozza. Ennek a résznek (a 186. cikkhez tartozó Függelék) rendel
kezései szerint az az Állam, amely magyar területből részt kapott, «és 
amely állam a volt magyar Kormány valamely adóssági címletéért a fe
lelősséget magára vállalja, felelős lesz e címletnek a jelen Szerződés életbe
lépése óta esedékes és esetleg még ki nem fizetett; szelvényeiért és törlesz
tési részleteiért is.» Magyarország, mint egyébkén^ Ausztria is, köteles a 
maga számlájára elvállalni! az adósság akkora részének megfelelő össze
get, amekkora az ő része az adósságban a Szerződés egyéb rendelkezései 
értelmében; tehát tartozik a maga számlájára elvállalni mindazokat a 
szelvényeket és évi törlesztési részleteket, amelyek a jelen Szerződés élet
belépéséig esedékesekké váltak és még nincsenek kifizetve.

A magyar Küldöttség részéről felvetett azokat a kérdéseket, amelyek
nek tárgya a nem dmletszerü adósság, és Magyarországnak az osztrák 
adósságban való részesedése, a saint-giermani Szerződés szabályozta. A 
Szövetséges és Társult Kormányok semmi* okot sem látnak arra, hogy 
már eldöntött kérdésekre visszatérjenek.

A Jóvátételi Bizottság fogja megállapítani azoknak a címleteknek 
a tartalmát, amelyeket ennek a Bizottságnak mindazok a magyar terület
ben részesedő Államok átszolgáltatnak, amelyek a 186. cikkhez tartozó 
Függelékben megszabott módozatok szerint az osztrák adósságnak egy 
részét magukra vállalják. A Szövetséges és Társult Kormányok egyet
értenek abban, hogy ennek a Bizottságnak engedik át annak megvizs
gálását, vájjon ezek a címletek az 1867. előtti osztrák címletek tartalmát 
tartsák-e meg, vagy pedig az 1868-ban kibocsátott osztrák egységesített 
kölcsön tartalmát? Úgy határoztak tehát, hogy a 186. cikkhez tartozói 
Függelék utolsó bekezdésének elejét a következőképen sző végezik: «Ezek
nek a címleteknek tartalmát a Jóvátételi Bizottság fogja megállapítani. E 
tartalom lehetőleg azonos legyen azoknak a régi osztrák cmleteknek tar
talmával, amelyeknek helyettesítésére hivatva lesznek oly célból, hogy át
adassanak ...»

1. Mindazok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia területeiből valamely részt csatoltak és 
mindazok az Államok, amelyek az emlitett Monarchia fel
darabolásából keletkeztek, ideértve Magyarországot is, 
amennyiben a jelen Szerződés tér öleket juttatott nekik* 
kötelesek a volt Magyar Kormánynak az 1914. évi julius 
hó 28. napján fennállott oly adósságából, amelynek biz
tosítására vasutak, vagy más javak különösen le vannak 
kötve, részt vállalni. Mindegyik Állam akkora részt vállal 
át aminő a Jóvátételi Bizottság megítélése szerint meg
felel a biztosított adósság zálogául szolgáló vasutak és
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egyéb javak azon részének, amelyet a jelen Szerződésnek 
vagy a kiegészítő szerződéseknek és egyezményeknek ren
delkezései az illető Államnak juttatnak.

A Jóvátételi Bizottság a méltányosság elvei szerint 
megái lapit ja annak a kötelezettségnek nagyságát, amely 
minden egyes Államot, kivéve Magyarországot, a biztosított 
adósságokból terhelni fog. Az ekként megállapított értéket 
le kell vonni abból az összegből, amit az illető Állam Ma
gyarországnak tartoznék fizetni a volt vagy a jelenlegi 
Magyar Kormány rendelkezése alá tartozó azon javakért 
és vagyontárgyakért, amelyeket a hozzácsatolt területtel 
együtt megkap. Minden Állam a biztosított adósságnak 
csak azért a részéért felelős, amelyet a jelen cikk ren
delkezései értelmében átvállalt és a biztosított adósság va
lamely utódló Állam részéről átvállalt részének cimlet- 
tulajdonosai semmiféle más Állam ellen igényt nem tá
maszthatnak.

Azok a javak, amelyek a jelen cikkben megjelölt va
lamely adósság külön biztosítására voltak lekötve, lekötve 
maradnak az uj adósságok biztosítására is. Abban az eset
ben azonban, ha az ilyen javak a jelen Szerződés rendel
kezései következtében több Állam területére oszolnak szét. 
az egyik Állam területén fekvő vagyonrész azért az adós
ságrészért szavatol, amelyet az illető Állam vállalt át, de 
nem szavatol az adósság többi részéért.

Ennek a cikknek alkalmazása szempontjából biztosított 
adósságnak tekintendők azok a fizetési kötelezettségek is, 
amelyek a volt Magyar Kormány vasúti vonalak és ha- 
sorló természetű más vagyontárgyak megvásárlásával kap
csolatban vállalt. Ilyen fizetési kötelezettségekből származó 
terhek szétosztását a Jóvátételi Bizottság ugyanúgy álla
pítja meg, mint a biztosított adósságokét.

Azok az adósságok, amelyek a jelen cikk rendelkezései 
értelmében valamelyik Államra hárulnak, az adósságvállaló 
Állam pénznemére fognak szólani, ha az eredeti adósság 
osztrák-magyar papírpénzre szólt. Erre az átszámításra az 
az árfolyam lesz irányadó, amelyen az adósságvállaló Ál
lam legelőször cserélt be osztrák-magyar papirkoronákat 
saját pénznemére. Az osztrák-magyar papirkoronának az 
uj címletek pénznemére való átszámításánál alapul szol
gáló árfolyamot a Jóvátételi Bizottság jóváhagyása elé 
kell terjeszteni, s a Bizottság, ha indokoltnak látja, köve
telheti, hogy az átszámítást foganatosító Állam az átszá- 
számitás feltételeit módosítsa. A Bizottság csak abban az 
esetben fog ilyen módosítást kívánni, ha véleménye sze-
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rint a régi címletek pénznemének helyébe lépő pénznem 
vagy pénznemek értéke a külföldi váltó-árfolyamok alapul 
vételével az átszámítás időpontjában s a külföldi váltó-, 
árfolyamok alapján, az eredeti pénznem értékénél jelen
tékenyen kevesebb.

Ha az eredeti magyar adósság egy vagy több kül
földi pénznemre szólt, az uj adósság is ugyanerre a pénz
nemre vagy ugyanezekre a pénznemekre fog szólni.

Ha az eredeti magyar adósság osztrák-magyar arany
pénzre szólt, (az uj adósság font sterlingre és Északamerikai 
Egyeselüt-Államok iiarany dollárjára fog egyenértékben 
szólni a három pénznemnek az 1914. évi január hó 
1-én érvényben volt törvényes rendelkezések értelmében 
számított súlyát és finomságát véve alapul.

Ha a régi címletek kifejezetten vagy hallgatólagosan 
jogot adtak a fizetés pénznemének meghatározott külföldi 
váltó-árfolyam szerint való választására, vagy bármely 
más átszámítási kedvezményre, ugyanezeket a kedvezmé
nyeket az uj címleteknek is biztositaniok kell.

A biztosított tartozások tekintetében a háború kezdete fontos. A há
ború alatt történt szerződésekből eredő tartozások a 188. cikk alá esnek.

A biztosított kölcsönök a fedezetül átvett értékek aránya szerint lesz
nek megosztva. Jgy az osztrák-magyar államvasut vonalainak beváltásá
ból keletkezett 362 millió kölcsön a román, az S. H. S., a magyar* ia 
a cseh-szlovák és az osztrák állam között lesz megfosztva a minden egyevS 
állam által átvett javak értéke arányában. Amennyiben a fedezetül le
kötött javak értéke magjasabb, mint amennyi a kölcsön, úgy a többlet 
a 191. cikk 5. bekezdése értelmében lesz megosztandó. Következik ez a 
jelen cikk 2. bekezdéséből is, mely az adósság értékét levonandónak 
mondja ki az átvett javakért fizetni köteles összegből.

Miután (minden állam a biztosított adósságnak csak átvett részéért 
felelős, ha valakinek oly államcimlete van, melyet több állam 
által átvett értéktárgy fedez, úgy eredeti címlete helyébe több külön
féle címletet fog kapni, mely címletek esetleg különböző valutákra is szó
lanák.

Miután (minden egyes állam azon kulcs szerint köteles elszámolni 
az átvállalt adósságot, mint ahogyan becserélte az osztrák-magyar papir- 
koronákat saját pénznemére, a legkülönbözőbb értékviszonyok állhatnak 
elő. Cseh-Szlovákia a régi osztrák-magyar koronában teljesítendő fizeté
seket saját államterületére nézve 1:1 arányban teljesitendőknek mon
dotta ki, Románia az 1: 2, Jugoszlávia az 1:4 arányt alkalmazta.

2. Mindazok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia területéből valamely részt csatoltak és 
mindazok az Államok, amelyek az említett Monarchia fel
darabolásából keletkeztek, ideértve Magyarországot is, kö
telesek résztvállalni a külön (nem biztosított, de cimletszerü 
magyar államadósságból az 1914. évi julius hó 28.-án fenn
állott állapot szerint; e rész kiszámításánál alapul szolgál 
azoknak a jövedelemágaknak egyrészt a jelen Szerződés-
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nek megfelelően átcsatolt területeken, másrészt az egész 
volt magyar területen, az 1911., 1912. és 1913. pénzügyi 
évek középeredménye szerint vett aránya, amely jövede
lemágak a Jóvátétel! Bizottság nézete szerint legalkalma
sabbak arra, hogy belőlük az illető területek pénzügyi 
teljesítőképessége igazságosan megállapittassék Ennél a 
számításnál Bosznia és Hercegovina jövedelmeit nem kell 
figyelembe venni. Mindazonáltal, amennyiben az 1914.-ik 
évi julius hó 28.-ik napja előtt a nem biztosított cimlet- 
szerü magyar államadósságra vonatkozólag pénzügyi egyez
mények állottak fenn, a Jóvátételi Bizottság ennek az 
adósságnak a fentebb említett Államok között való fel
osztásánál ezeket az egyezményeket tekintetbe veheti.

A cimletszerü adósságra vonatkozólag ebben a cikk
ben megállapított fizetési kötelezettség teljesítését a jelen 
cikkhez tartozó Függelék rendelkezései szabályozzák.

Kizárólag a Magyar Kormányt fogják terhelni a volt 
Magyar Kormánynak 1914. évi julius hó 28.-a előtt vál
lalt oly kötelezettségei, amelyeket nem a jelen Szerződés
ben kifejezetten megjelölt járadékkötvények, kötelezője- 
gyek, kötelezvények, értékpapírok és bankjegyek alakjá
ban vállalt el.

A jelen cikkben és Függelékében foglalt rendelkezések 
egyike sem nyer alkalmazást a volt Magyar Kormány 
oly kötelezvényeire, amelyeket az Osztrák-Magyar Banknál 
az e Bank által kibocsátott bankjegyek fedezetére letétbe 
helyeztek.

A 186. cikk 2. pontja és a Függelék a nem fedezett adósságokat 
szabályozza. Itt is csak az 1914. évi julius hó 28. előtt kelt tartozásokról 
lehet szó. A tartozások megosztása a pénzügyi teljesítőképesség mérvé
nek megfelelően történik s habár az ántánt a szerződési szöveg megvál
toztatásába nem ment bele, az indokolásban kifejezésre juttatta azt, hogy 
figyelemmel lesz az ország jelenlegi helyzetére is.

A 2. pont első bekezdésében említett pénzügyi egyezmények alatt 
a Horvát-Szlavonországokkal fennállott egyezményt kell értenünk.

Azt, hogy mely adósságok tekintendők cmletesitett adósságoknak s 
mely adósságok esnek e fogalom körén kivül, azért bir fontossággal, 
mert az utóbbiak teljesen a magyar állam terhét képezik. A cimletszcrü- 
ség kritériumáról a cikk eléjén már szólottunk, azért ehelyütt csak arra 
utalunk, hogy teljesen tisztázatlanul maradt a bírói letéteknek a kérdése, 
a megyei törvényhatóságok pénzkezelése folytán a magyar államnak az 
egyes "törvényhatósági, alapokkal, különösen pedig a gyámhatóságokkal 
szemben fennálló tartozása, a kölcsönöktől eltérő természetű bérleti; garan
ciális kötelezettségek sorsa. Lehetetlenség ezeket a  tartozásokat, mint úgy
nevezett nem cimletesitett adósságokat egyszerűen a magyar állam ter
hére imi.

Függelék.
A 186. cikk értelmében felosztandó adósság a külön
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nem biztosított cimletszerü volt magyar államadósság az 
1914. évi julius hó 28.-án fennállott állapot szerint.

lázok az Államok, amelyek külön nem biztosított volt 
magyar államadósságért felelősek, a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított három hónapon belül kötelesek ennek 
az adósságnak saját területükön levő. minden címletét kü
lön erre a célra szolgáló s államonkint egymástól eltérő 
bélyeggel ellátni, hacsak ez a lebélyegzés már előbb meg 
nem történt. Az ekként lebélyegzett címletek számait jegy
zékbe kell foglalni és ezeket a számokat a lebélyegzésre 
vonatkozó egyéb iratokkal együtt a Jóvátételi Bizottság
hoz kell átküldeni.

Azoknak a címleteknek birtokosai, amelyek a jelen 
Függelék értelmében azok lebélyegzésére kötelezett Állam 
területén vannak, a jelen Szerződés életbelépésétől kezdve 
e címletek alapján az említett Államnak hitelezőivé vál
nak és semmiféle más Állam ellen igényt nem támaszt
hatnak. . , H d  C i l i i t

Ha a lebélyegzés alapján megállapítást nyer, hogy a 
külön nem biztosított volt magyar államadóssági címle
tek valamelyikéből bármelyik Állam területén kisebb 
mennyiség van, mint amennyit a Jóvátételi Bizottság abból 
a kibocsátásból származó címletekből az illető Államnak 
terhére rótt, ez az Állam a, különbségnek megfelelő ösz- 
szegben uj címleteket köteles a Jóvátételi Bizottság ren
delkezésére bocsátani. A Jóvátételi Bizottság fogja meg
állapítani, hogy a kérdéses uj címleteket milyen alakban 
és milyen összegre szóló szelvényekkel kell kiállítani. Ez 
uj címletek kamatozás és törlesztés tekintetében ugyan
olyan jogokat fognak biztosítani, mint azok a régi cím
letek, amelyeknek helyébe léptek. Minden egyéb kelléküket 
a Jóvátételi Bizottság hozzájárulásával kell megállapítani.

Ha az eredeti címlet osztrák-magyar papírpénzre szó
lott, a helyébe lépő uj címletet a kibocsátó Állam pénz
nemében kell kiállítani. Ennek az átszámításnak az !az 
árfolyam fog alapul szolgálni, amelyben a kibocsátó ál
lam legelőször cserélte be az osztrák-magyar papirkoroná- 
kat saját pénznemére. Az osztrák-magyar papirkorona át
számítási árfolyama az uj címleteken szereplő pénznemre 
a Jóvátételi Bizottság jóváhagyásától függ és a Bizottság 
ha jónak látja, követelheti, hogy az átszámítást foganato
sító Állam az átszámítás feltételeit módosítsa. A Bizottság 
csak abban az esetben fog ilyen módosítást kívánni, ha 
véleménye szerint a régi címletek pénznemének helyébe 
lépő pénznem vagy pénznemek értéke a külföldi váltó
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árfolyamok alapulvételével az átszámítás időpontjában s 
a külföldi váltóárfolyamok alapján, az eredeti pénznem 
értékénél jelentékenyen kevesebb.

Ha az eredeti cimlet egy vagy több külföldi pénz
nemre szólt, az uj cimlet is ugyanerre a pénznemre vagy 
ugyanezekre a pénznemekre fog szólni. Ha az eredeti cim
let osztrák-magyar aranypénzre szólt, az uj cimlet font 
sterlingre és az Északamerikai Egyesült-Államok arany 
dollárjára fog egyenértékben szólni, a három pénznemnek 
az 1914. évi január hó 1.-én érvényben volt törvényes 
rendelkezések értelmében számitott súlyát és finomságát 
véve alapul.

Ha a régi cimletek kifejezetten vagy hallgatólagosan 
jogot adtak a fizetés pénznemének meghatározott külföldi 
váltóárfolyam szerint való választására vagy bármely más 
■ átszámítási kedvezményre, ugyanezeket a kedvezményeket 
az uj cimieteknek is biztositaniok kell.

Háf a lebélyegzés alapján megállapítást nyer, hogy a 
külön nem biztosított volt magyar államadóssági cimletek 
valamelyikéből bármelyik Állam területén nagyobb meny- 
nyiségü van, mint amennyit a Jóvátételi Bizottság abból 
a kibocsátásból származó címletekből az illető Államok 
terhére rótt, ennek az Államnak a Bizottságtól a jelen 
Függelék rendelkezései értelmében foganatosított minden 
egyes uj cimletkibocsátásból megfelelően arányos részt 
kell kapnia.

A nem biztosított volt magyar államadósságból szár
mazó oly címleteknek birtokosai, amely cimletek azokon az 
Államokon kívül vannak, amely Államokhoz a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia területéből valamely részt csatoltak, 
vagy ^melyek az említett Monarchia feldarabolásából ke
letkeztek, ideértve Magyarországot is, Kormányaik utján 
a Jóvátételi Bizottsághoz juttatják a birtokukban levő 
cimietéket. Ez a Bizottság a beszolgáltatott cimletek elle
nében részükre igazolványokat ad ki, amelyek a beszol
gáltatott cimletek kicserélése céljából jelen Függelék ren
delkezései értelmében foganatosított minden egyes uj cim
letkibocsátásból megfelelően arányos részre adnak nekik 
jogot.

Azok az Államok vagy cimletbirtokosok, amelyeknek 
és akiknek a jelen Függelék rendelkezései értelmében fo
ganatosított egyes uj cimletkibocsátásból részesedési jo
guk van, minden egyes kibocsátás címleteinek egész ösz- 
Sizegéből abban az arányban részesednek, mint aminő 
egyrész a régi kibocsátás címleteinek birtokukban volt
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összege, másrészt a Jóvátételi Bizottsághoz a jelen Füg
gelék végrehajtásaként kicserélésre beszolgáltatott régi ki
bocsátás egész összege között fennállott.

A Jóvátételi Bizottság, ha alkalmasnak véli, a jelen 
Függelék végrehajtásaként kibocsátott uj címletek birto
kosaival megállapodásokat létesíthet arra nézve, hogy az 
adós Államok mindegyike egységes kölcsöncimleteket bo
csásson ki. Ezek az egységes kölcsöncimletek a jelen Füg
gelék végrehajtásaként kibocsátott uj címletek helyébe fog
nak lépni, a Bizottság és a cimletbirtokosok közös egyet
értésével megállapítandó feltételek szerint.

Mindegyik Állam, amely a volt Magyar Kormány va
lamely adóssági címlétéért a felelősséget magára vállalja, 
felelős lesz ennek a címletnek a jelen Szerződés életbe
lépése óta esedékes és esetleg még ki nem fizetett szel
vényeiért és törlesztési részleteiért is.

A 186. cikk értelmében felosztandó adósság a külön 
nem biztosított és fent tárgyalt volt magyar államadós
ságon kívül magában foglalja az osztrák adósságnak azt a 
részét is. aimelyért a volt Magyar Királyság Kormánya az 
1907. évi december hó 30.-án kelt osztrák-magyar tör
vénnyel (B. T. L. 278. sz.) jóváhagyott pótegyezmény ér
telmében* felelős volt és amely rész a Magyar Szent Ko
rona Országaihoz tartozó területeknek Ausztria-Magyar- 
ország általános államadósságához való hozzájárulásaként 
szerepelt.

Mindegyik Állam, amely a jelen Szerződés értelmé
ben ebből az előbbi bekezdésben említett osztrák adósság- 
ságból részt vállal, az átvállalt résznek megfelelő összegű 
uj címleteket köteles a Jóvátételi Bizottsághoz juttatni.

Ezeknek a címleteknek tartalmát a Jóvátételi Bizott
ság fogja megállapítani. Ez a tartalom lehetőleg azonos 
legyen a régi osztrák címletek tartalmával, amely utóbbiak
nak helyettesítésére lesznek hivatva oly célból, hogy át
adassanak azoknak az Államoknak vagy az osztrák cím
letek oly birtokosainak, amelyeknek és akiknek joguk lesz 
az Ausztriával kötött Békeszerződés 203. cikkéhez tartozó 
Függelék értelmében kibocsátott egyes uj cimletkibocsá- 
tások megfelelő részére.

A második bekezdés a lebélyegzésre a szerződés életbelépésétől szá
mítva, 3 hónapot ad. Ez a terminus nyilván nagyon rövid, különösen azoin 
forgalmi akadályok folytán, melyek az egyes utódállamok közötti érint
kezés tekintetében fennállanak. Mindenesetre igen jelentékeny zavarokat 
idézhet elő az is, hogy az egyes államok területükről értékpapírokat nem 
engednek kivinni.

A harmadik bekezdés mellékmondata: «amelyek a jelen Függelék 
értelmében azok lebélyegzésére kötelezett állam területén vannak* nem
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a «birtokosai», hanem a «címletek» szóra vonatkozik, mert nem a bir
tokosok, 'hanem a címletek holléte a fontos.

A negyedik bekezdés értelmében a jóvátételi bizottság fogja meg- 
állapítani, hogy milyen értékre szóljalak azok a papirok, melyeket vala
mely állam azért köteles kiállítani, mert kevesebb a területén található 
címlet, mint amennyit át kell vennie. E kérdés körül érdekes kompliká
ciók állhatnak elő a kölcsönök eltérő valutájánál s különböző kamatozá
sánál fogva. Úgy. hogy mikor az ántánt meg akarja állapítani azt, hogy 
mily összeg esik az illető állam terhére, nem helyezheti egyszerűen le
vonásba a polgárainál talált kötvények névleges tőiké értékét, hanem ará
nyosítani fog kelleni azok különböző valutáris és kamatozási értékét is.

Érdekes kontrovema merült fel máris a tekintetben, hogy a külön
bözeiről szóló kötvények milyen értékről szóljanak. A cseh állampolgá
roknak jelentékeny követeléseik vannak Bécscsel szemben. A cseh pénz
ügyminiszter kijelentette, hogy nem fog beleegyezni abba, hogy a bécsi 
adósok ezen tartozások fejében ne cseh-szlovák koronát fizessenek, mint 
azt a békeszerződés 251. cikke Írja elő, hanem háború előtti államkötvé
nyeket. Ehhez a megállapodáshoz az osztrák pénzügyminisztérium azért 
nem akar hozzájárulni, mert ennek folytán ály mennyiségű osztrák .ál
lamkötvény ment volna ki Ausztria területéről, hogy a polgárai birtoká
ban lévő kötvények ö&szqge nyilyán kevesebb lett volna, mint amennyit 
az osztrák államnak át kell vennie. Úgy, hogy az osztrák állam terhére 
oly különbözet mutatkoznék, melyről neki kötvényt kell kiállítania a 
Jóvátételi Bizottság részére.. Es e kötvény tekintetében az ántánt képviselői 
nem nyújtottak kellő megnyugvást az osztrák államnak az iránt, hogy 
a mostani osztrák koronákra szólhasson, sőt a cseh-szlovák állam kép
viselői arany értékét vitatták. így tehát az osztrák államnak lényegesen 
többet kellett volna fizetnie, mint akkor, ha a kötvények saját polgárai
nak birtokában s illetőleg saját területén maradnak, mert azokat osztrák 
koronában elégítheti ki.

Nem lehet szó nélkül hagyni a Függelék utolsóelőtti bekezdésének 
azt a rendelkezését, mely a blokkadósságra vonatkozik s amelynek értel
mében «osztrák-magyar törvény szerinti szabályozásról van szó.»

187. cikk.
1. Ha a jelen Szerződésben megállapított uj határok 

többfelé osztanak valamely közigazgatási kerületet, amely 
valamely saját nevében szabályszerűen létrejött közköí- 
csönért felelős volt, az említett kerület minden egyes uj 
töredéke ebből az adósságból részt vállal, amelynek nagy
ságát a Jóvátételi Bizottság fogja a jelen Szerződés 186. 
cikkében az államadósságok felosztására nézve megái la
pított elvek szerint meghatározni. A Jóvátételi Bizottság 
a végrehajtás módozatait is szabályozni fogja.

2. Bosznia-Hercegovina tartományi adósságát úgy kell 
tekinteni, mint valamely közigazgatási kerület adósságát 
és nem mint a volt Osztrák-Magyar Monarchia állam- 
adósságát.

A helyhatósági kölcsönök tekintetében az ántánt válaszjegyzéke sze
rint szintén döntő az a szempont, hogy valamely kölcsön fedezett, vagy 
nem fedezett kölcsön-e. Előbbi esetben a fedezetül lekötött tárgy értéke, 
utóbbi esetben a teherviselési képesség az irányadó.
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188. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számított két hóna

pon belül mindazok az Államok, amelyekhez a jelen 
Szerződés értelmében a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
területéből valamely részt csatoltak, vagy amelyek az 
említett Monarchia feldarabolásából keletkeztek, ideértve 
Magyarországot is. kötelesek külön erre a célra szolgáló 
s államonkint egymástól eltérő bélyeggel ellátni azokat a 
különböző címleteket, amelyeket a volt Magyar Kormány 
1918. évi (október hó 31,-ike előtt törvényesen felvett hadi- 
adóssága ellenértékéül bocsátott ki és amelyek területükön 
vannak, hacsak ez a lebélyegzés már előbb meg nem történt.

Az ilyen módon lebélyegzett értékpapírokat igazolvá- 
nvokkal kell becserélni és be kell vonni; számaikat jegy
zékbe kell foglalni és az értékpapírokat a becserélésre 
vonatkozó minden irattal a Jóvátételig Bizottsághoz kell 
átküldeni.

Valamely Államnak az a ténye, hogy a jelen cikk 
rendelkezései értelmében címleteket lebélyegzett és igazol
ványokkal cserélt ki, nem vonja maga után az illető Ál
lamra azt a! kötelezettséget, hogy ez alapon bárminemű 
terhet átvállaljon vagy elismerjen, hacsak ez az Állam 
önmaga'kifejezetten nem fűzte ezt a hatást a lebélyegzés 
és a becserélés tényéhez.

A fentemlitett Államokat, kivéve Magyarországot, a 
volt Magyar Kormány hadiadósságaiból kifolyólag semmi
nemű kötelezettség nem* terheli, bárhol is vannak ezek 
a hadiadóssági címletek, de viszont ezeknek az Államok
nak sem Kormányai, sem állampolgárai más Államokkal 
szemben, ideértve Magyarországot, a tulajdonukban vagy 
állampolgáraik tulajdonában álló hadiadóssági címletek 
alapján semmiféle esetben sem támaszthatnak igényt.

kizárólag a Magyar Kormányt fogja terhelni a volt 
Magyar Kormány hadiadósságának az a része, amely a 
jelen Szerződés aláírása előtt más Államok polgárainak 
vagy Kormányainak tulajdonában volt, mint amely Álla
mokhoz a jelen Szerződés értelmében a volt Osztrák-Ma
gyar Monarchia területeiből valamely részt csatoltak és a 
fentemlitett más Államok semmiféle mértékben f>em lesz
nek felelősek a hadiadósságnak ezért a részéért.

Ennek a cikknek rendelkezései nem nyernek alkal
mazást a volt Magyar Kormánynak azokra a kötelezvé
nyeire, amelyeket ez a Kormány az Osztrák-Magyar Bank
nál az e Bank részéről kibocsátott bankjegyek í'edezetére 
letétbe helyezett.
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Kizárólag a Magyar Kormány lesz felelős a volt Ma
gyar Kormánynak a háború alatt vállalt azokért a kö
telezettségeiért, amelyek nem a jelen Szerződésben kife
jezetten felsorolt járadékkötvényeken, kötelező jegy eken, kö
telezvényeken, értékpapírokon és bankjegyeken ^lapulnak.

A 188. cikk a hádiadósságok lek feltétében is k ülő illőséget
tesz a ti m létesített és nem cimletesitett tartozások között. Az 
utóbbiak tekintetében kizárólag a magyar kormány felelős. A cimletesi
tett tartozások tekintetében sajátosan kombinálja a cikk a tcrritorialitás 
és honpolgárság elvét. Az első bekezdés szerint minden állam lebélyegzik 
a területén lévő értékpapírokat. Ez a territorialitás elve. A 4. bekezdés 
pedig már azt a tételt állítja fel, hogy az  utódállamoknak állampolgárai 
Magyarország ellen a hadiadóssági címletek alapján igényt nép  támaszt
hatnak.

A cikk eredeti szövegében hiányzott a 3. bekezdés, amely kijelenti, 
hogy valamely államnak az a ténye, mikép a hadikölcsönt eUsmervényei 
ellenében bevonja, nem praejudíkál annak a kérdésnek, hogy az illető 
állam tényleg átvállalja-e a hadikölcsönt.

A cikk által keresztülvitt szabályozás következtében Magyarország 
ezidőszerint felei saját állampolgárainak saját területén lévő hadikölcsö- 
neiért, s azonkívül a nem utódállamok területén lévő hadikőlcsönökért. 
Előállhat természetesen az a kérdés is, hogy féléké Magyarország az 
osztrák állam területén elhelyezett hadikőlcsönökért, miután Ausztria is 
kap Magyarországból egy részt. Előáll továbbá az a kérdés is, hogy a 
semleges államok kormányait befolyásolhatja-e ez a szerződés *és azok 
elől elzárhatja-e a kormányt, hogy hadi követeléseiket az összes utódálla
mok ellen érvényesithessék. Az elszakadó államterületeken lévő magyar 
állampolgárok hadikölcsöneinek sorsa tisztázatlan. Szintúgy tisztázatlan a 
magyar területen lévő és az elszakadó terület állampolgárainak tulaj
donát képező hadikölcsőnök sorsa. Minden valószínűség szerint úgy az 
egyik, mint a másik kategória tekintetében az illetékes államhatalmak a 
kölcsön el nem ismerés álláspontjára fognak helyezkedni. Teljesen meg
oldatlan ezenkívül az 1918. év végén történt (felfordulás alkalmával a 
Csonka-Magyarország területére az elszakadó területekről elszállított hadi- 

kölcsönök sorsa. Nincs tisztázva az a kérdés sem, hogy mi; lesz azokkal 
a hadikölcsönökkel, melyek más államterület polgárainál vannak elzálo
gosítva s igy más állam polgára a kötvény tulajdonosa, s más jáüamé 
a hitelező.

Az elszakadó területek kormányai polgáraik hadikölcsőnei tekinteté
ben nem hajlandók az átvállalásba beleegyezni, csupán Cseh-Sztovákia 
és Lengyelország intézkedett úgy, hogy az általuk kibocsátandó uj köl
csönök jegyzése alkalmával felerészben elfogadják fizetésül a régi magyar 
s osztrák hadikölcsön-cimleteket is. A cseh-németek azonban igen inten
zív agiíációt folytatnak az irányban, hogy a cseh állam az eredeti tel
tételeknél kedvezőbb feltételeket nyújtson.

A háborús adósságok 1918. október hó végén a Következőleg osz
lottak meg:

a) hadikölcsőnök 15.225 milliói;
b) pénztárjegyek 3217 millió;
c) belföldi pénzintézetektől felveti függő kölcsönök 2277 mifíiő; f
d) az osztrák-magyar jegybanktól felvett kölcsön 10.168 millió;
e) külföldi pénzintézetektől felveti kölcsönök az 1919. év végén mu

tatkozó érmeparitás alapján számítva 1773 millió.
A külföldi kölcsönökből 1700 milliót Németországban, a többletet 

Hollandiában, Svéd- és Dán országokban vették föl.
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A háborús tartozásokkal egy szempont alá esnek azok a tartozások 
is, melyek az 1918. évi októberi összeomlás után keletkeztek, habár jelen
tékeny " részük az elszakadó területek kiadásainak fedezésére lett fel
használva.

189. cikk.
A 189. cikk a hozzátartozó függelékkel együtt a bankjegyek és az 

Osztrák-Magyar Bank sorsát szabályozza.
A bankjegyek tekintetében a territorialitás elvét viszi keresztül. Min

den egyes állam elvileg átveszi a területén lévő bankjegyeket, azokat ki
cseréli saját pénzére s ennek fejében az osztrák és a magyar kormányok 
állal a bankjegyek fedezetéül letétbe helyezett kötelezvények megfelelő 
része meg lesz semmisítve. Ezzel a konstrukcióval teszi lehetővé a" cikk 
a bankjegyekben kifejezésre jutó adósságoknak az utódállamok által 
történő átvételét. Az Osztrák-Magyar Bank likvidálásának elvei tekinteté
ben láthatólag abból az álláspontból indul ki a békeszerződés, hogy az 
Osztrák-Magyar Bankot állami banknak tekinti. A bank részvényesei
ről egyáltalán nem beszél s nem érinti azokat a kérdéseket sem, melyek 
abból "állanak elő, hogy az Osztrák-Magyar Bank a jegybanki teendőkön 
kivül más banküzleteket, nevezetesen jelzálogüzletet is folytat. A felszámo
lás elveinek megállapításánál egyáltalán nincs tekintettel a békeszerződés 
a magánjogi jogviszonyokra, ami különösen kifejezésre jut abban a te
kintetben, hogy a jegybank által a külföldön vállalt tartozásokat nem 
szabályozza. Ez máris ellentéteket vetett felszínre. Az Osztrák-Magyar Bank1 
ugyanis Hollandiában bizonyos kötelezettségeket vállalt, s a kötelezettsé
gek lebonyolítása céljából az illető holland érdekeltséggel meg
állapodásokat kivánt létesíteni. A megállapodás ellen a felszámolók nem 
tettek kifogást. A jóvátételi bizottság bécsi kirendeltsége azonban azon 
az állásponton volt, hogy a felszámolásban levő Osztrák-Magyar Bank 
semmiféle tehát holland tartozását sem rendezheti. (Spitzmüllernek, az 
Osztrák-Magyar Bank kormányzójának 1920. december 18-án tett jelen
tése).

Ugy a bankjegyek, mint a felszámolás tekintetében a békeszerződés 
határozmányainak keresztülvihetetlensége s különösen a határidő be nem 

tarthatása, Spitzmüller szerint annyira nyilvánvaló, hogy alaposan fel
tehető, inikép a jóvátételi bizottság hozzá fog járulni oly értelmezési sza
bályok alkotásához, melyek a 189. cikk hiányait pótolják s a szembe
szökő igazságtalanságokat orvosolják.

1. Azok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák-Ma
gyar Monarchia területeiből valamely részt csatoltak, vagy 
amelyek az említett Monarchia feldarabolásából keletkez
tek, ideértve Ausztriát és Magyarországot, kötelesek az 
Ausztriával kötött Békeszerződés életbelépésétől számított 
két hónapon belül külön erre a célra szolgáló s államon- 
kint eltérő bélyeggel ellátni az Osztrák-Magyar Banknak 
saját területeiken levő bankjegyeit, hacsak ez a felülbé
lyegzés már előbb meg nem történt.

1. A felülbélyegzés keresztülvitelét a eseh-szlovák köztársaság kezdte 
meg. 1919. február 25-én rendelte el. Ez alkalommal a bankjegyek iegy 
részét visszatartották s azokért l°/o-al kamatozó, át nem ruházható állam
kötvényeket szolgáltatott ki az állam. A kötvények névértékben lesznek 
a vagyonadó fizetésére felhasználhatók. A lebélyegzés 1919. március 9-én 
befejeztetett. Felülbélyegeztetett összesen 7188 millió korona.
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A felülbélyegzést igen nagy méretekben hamisították. Az Osztrák- 
Magyar Banknak ezekkel a hamisított felülbélyegzésü bankjegyekkel szem
ben az volt az álláspontja, hogy akkor, ha a prágai központ megálla
pította iiivatalos formában a felülbélyegzés érvénytelenségét, úgy 60 fillér 
illeték ellenében lebélyegzetlen uj bankjegyet szolgáltatott ki a hamis 
felülbélyegzésü helyett /

Az első felülbélyegzés alkalmával az 1 és 2 koronások elmarad
tak, azonban 1919. szeptember 23-án 10u/o levonásával ezeket uj 'bank
jegyekkel cserélték ki. A felülbélyegzett bankjegyek iokozatosan uj bank
jegyekre lettek átcserélve úgy, hogy ezidőszerint a lebélyegzett bank
jegyek már nem forgalomképesek.

A cseh-szlovák állam egyúttal 167. számú rendeletében és 187. számú 
törvényében megállapította, hogy a régi osztrák és magyar korona tarto
zások fejében ugyanannyi cseh-szlovák korona fizetendő. Az 1919. évi 
április hó 1-én közzétett 167. számú cseh-szlovák rendelet azonban (meg
tiltotta, hogy oly számlákra, melyek a monarchia területén honos nem 
cseh-szlovák alattvalókat illetnek, a tartozás cseh-szlovák koronában fizet
tessék.

II. Az SHS állam 1919. január 8-án rendelt el egy bank jegy összeírást, 
«statisztikai célból». Ez alkalommal bemutattak mintegy 5 milliardot. 1919. 
november 26. és december 15. között foganatosították a tulajdonképeni 
felülbélyegzést, mely alkalommal legalább is 1 milliárddal kevesebb bank
jegyet mutattak be, mint az előző alkalommal. Ez az 1 milliárd tulnyomó- 
lag román területre vándorolt, másrésze pedig Magyarországra került. Az 
Osztrák-Magyar Bank álláspontja a statisztikai felülbélyegzéssel ellátott 
bankjegyek tekintetében különben az, hogy azt nem létezőnek tekinteni 
nem lehet s az ily bankjegyek már nosztrifikáltaknak veendők. Rövidesen 
ezután kicserélték a korona bankjegyet dinárbankjegyre, mezeknek az 
egyik* oldalán a koronaérték, másik oldalán a dinárérték van feltüntetve 
1:4 arányban.

III. Lengyelország 1919. március 26-án rendelte el a felülbélyegzést 
s megállapította a lengyel márkának a koronához való relációját 100:70 
arányban. A tényleges felülbélyegzés azonban csak 1920. április havá
ban lett keresztülvive s ez alkalommal a bankjegyeket is átcserélték. 
Az eredmény ismeretlen. Függőben van még mindig a tescheni terület 
sorsa, itt a népszavazási bizottság intézi el a kérdést.

IV. A románoknak jutó területek közül, 1919. junius 7-én Bukoviná
ban rendelték el az osztrák-magyar bankjegyek felülbélyegzését, s rövid 
idővel utána Erdélyben. Az erdélyi felülbélyegzés ismételten aneghosz- 
szabbitást nyert. Az utolsó meghosszabbítás 1919. augusztus 28-ig tartott.. 
Erdélyben a 25 és 200 koronás bankjegyeket is felülbélyegezte a Román 
állam. A felülbélyegzésre benyújtott bankjegyek 4 és félmilliárdra rúgnak. 
1920. szeptemberében a felülbélyegz&tt bankjegyeket kicserélték lei bank
jegyekre 2:1 arányban, azonban az ellenszolgáltatásul adandó lei bank
jegyek egy részét — 60°/o-ot — az állam egyelőre visszatartotta azzal az 
indokolással, hogy nincs elegendő bankjegye a kicserélésre.

V. Olaszország 1919. március 31-én rendelte el a koronák lírára való 
kicserélését 4 :1 0 w án y b an . Később ezt az arányt 6 :10-re emelte. iA 
felülbélyegzés eredménye ismeretlen.

VI. Ausztria 1919. február 15-én és március 25-én bocsátotta ki ja 
felülbélyegzési rendeleteket. Minden levonás és kényszerkölcsön nélkül 
lett a felülbélyegzés keresztülvive. Eredménye mindössze 4 8 milliárd volt.

VII. Magyarországon az 1700/1920. M. E. számú rendelet
szabályozza a felülbélyegzést. Az ' 1920. év márciusában ke
resztülvitt felülbélyegzés alkalmával az, állam visszatartotta a fe
lülbélyegzés végett benyújtott bankjegyek felét mint kényszer-
kölcsönt. A szovjet uralom alkalmával foganatosított kékpénz be
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cserélések a békeszerződés szempontjából nyilván jelentőséggel nem bír
nak. A felülbélyegzés eredménye 11 milliárd roll.

2. Azok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák- Ma
gyal* Monarchia területeiből valamely részt csatoltak, vagy 
amelyek az említett Monarchia feldarabolásából keletkez
tek. ideértve Ausztriát és Magyarországot, kötelesek az 
Ausztriává! kötött Békeszerződés életbelépésétől számított 
tizenkét hónapon belül a fent meghatározott módon fe- 
lülbélj’ogzeit bankjegyeket saját pénzjegyeikre vagy vala
mely uj pénznemre általuk meghatározható módozatok 
szerint becserélni.

A beváltási módozatokra és arányra nézve lásd az 1. pont jegyzetét.
3. Azoknak az Államoknak Kormányai, amelyek az 

Osztrák-Magyar Bank pénzjegyeinek becserélését felülbé
lyegzés, saját pénzjegyeiknek vagy valamely uj pénznem
nek kibocsátása után már keresztülvitték és ennek a mű
veletnek folyamán a bankjegyeknek összességét vagy egy 
részét felülbélyegzés nélkül a forgalomból kivonták, kö
telesek az ekként forgalomból kivont bankjegyeket vagy 
felülbélyegezni, vagy a Jóvátételi Bizottság rendelkezésére 
bocsátani.

4. Azok a Kormányok, amelyek a bankjegyeket a je
len cikk rendelkezései értelmében saját pénzjegyeikre vagy 
valamely uj pénznemre becserélték, kötelesek az Ausztriá
val kötött Békeszerződés életbelépésétől számított tizen
négy hónapon belül az Osztrák-Magyar Bank minden 
bankjegyét, amelyet a becserélés folyamán bevontak, akár 
felül vannak bélyegezve, akár nem, a Jóvátételi Bizottság
hoz beszolgáltatni.

5. A Jóvátételi Bizottság a hozzá a jelen cikk rendel
kezései értelmében beszolgáltatott minden bankjegyre nézve 
az idetartozó Függelék rendelkezései szerint jár el.

ti. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolásának művele
tei az 'Ausztriával kötött 'Békeszerződés aláírását követő na
pon kezdődnek.

A felszámolás elöhangja volt a cseh-satovúk állam tiltakozása az el
len, hogy az Osztrák-Magyar Bank osztalékot fizessen, s általában az el
szakadó) államterületek kormányainak azok az intézkedései, melyekkel 
egyrészt megszüntették az Osztrák-Magyar Banli privWgiumait, másrészt 
lefoglalták a bank üzlethelyiségeit. Az 1010. évi október hó 31-én tartott 
közgyűlés elé terjesztett jelentés kévetkezőlea ismerteti ezeket a tényeket:

Az SHS állam 1918. november első felében lefoglalta a területén m ű
ködő fiókokat s az ott talált 123 milliót a banknak mindeddig ncrn szol
gáltatta ki. Cséh-Szlovákia első időben nem akadályozta a bankot tevékeny
ségében. 1916. március 6-án azonban a cseh pénzügyminiszter a bank 
zsírószámláit és jegyeit saját kezelésbe vette át, a berendezéseket - lefog
lalta s _ a tisztviselői kart arra kötelezte, hogy a cseh állam részére vé
gezze a jegybanki teendőket. A lombard, zsíró és pénztárjegy-üzletet az ál
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lami bankhivatai saját számlára vette át. Az egyenlegek a banknak egy 
külön számlán felülbélyegzetten bankjegyekben el ietlek számolva, meg
állapították, hogy az állam átveszi a banknak összes jogait és kötele
zettségeit, a bank azonban felelős a kölcsönügyletből eredő vesztesé
gekért.

Lengyelországban 1919. április 23-án foglalták le a bank összes va
gyonát s egy- állami k.ölcsönpénztár vette át a bank zsíró és pénztár
szolgálatát.

Romániában a fiókokat lényegesen nem korlátozták, de köteles
ségükké tették a bankjegyszolgáltatással kapcsolatos Kötelezettségiek telje
sítését a román állam részéra

Ausztriában és Magyarországon a jegybank teendőit továbbra i!s az 
Osztrák-Ma gyár Bank látja el.

Olasz területen a jegybanknak csak ingatlanai s berendezési tárgyai 
maradtak, mert az ottani fiókok az olasz megszállás alkalmával ' el
vonultak.

Az Osztrák-Magyar Bank alapszabályainak 107. §-a értelmében jo
gosítva van a bank- és jelzálogüzletet szabadalmának megszűnte után to
vább folytatni. Ennek a rendelkezésnek alapját az képezi, hogy a bank 
az 1892. évben aranykészletének átszámításánál egy 28 milliós (nyere
ségre telt szert s ezt a nyereséget átadta az államnak a privilégium meg
hosszabbítása fejében. Az intézet teljes felszámolása természetesen ezekre 
az üzletágakra is kiterjedne, azonban úgy látszik, hogy a jóvátételi bi
zottság hajlandó lesz az alapszabályok által1 biztosított jogot a banknak 
megadni.

7. A felszámolást a Jóvátételi Bizottság részéről erre 
a célra kinevezett biztosok végzik. A felszámolás folyamán 
a biztosoknak la Bank alapszabályait és általában a Bank 
üzletvezetésére vonatkozó szabályzatokat kell szem előtt 
tartaniok, amennyiben á jelen cikk rendelkezéseivel nem 
ellenkeznek. Ha a felszámolásra irányadó jogszabályok 
értelmezése iránt kétségek támadnak, akár a jelen cikkek
ben és Függelékekben, akár a Bank alapszabályaiban fog
lalt rendelkezésekről van is szó, a vitás esetben vagy a 
Jóvátételi Bizottság vagy a Bizottság részéről kinevezett 
döntőbíró határoz. A határozat éllen jogorvoslatnak nincs 
helye.

8. A Bank részéről az 1918. évi október 27,-e után 
kibocsátott bankjegyek kizárólagos biztositékáull a volt vagy 
a jelenlegi Osztrák és Magyar Kormányok részéről kibo
csátott és a nevezett bankjegyek fedezetéül a banknál le
tétbe helyezett kötélezvénj^ek fognak szolgálni. Ellenben a 
Bank cselekvő vagyonának egyéb részeire a kérdéses bank
jegyek birtokosainak semminemű joguk sem lesz.

Midőn a békeszerződés különbséget tett az 1918. október 27. előtti 
és utáni bankjegyek között, nyilván abból indul ki, bogy más elbánásban 
kell részesíteni azt, ki a banknak a Monarchia szétbomlása után vált 
hitelezőjévé, mint aki már régebben volt az. Számításon kívül hagyja 
azonban a szerződés a zsirószámla-hitelezőket. Ezeknek a követelései' szin
tén keletkezhettek a jelzett határidő előtt. Nem veszi számba azt sem, 
hogy a bankjegyek esetleg régi zsíró' tartozások kiegyenlitéseül adatnak 
ki Í918. október 27. után.
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A legnagyobb zavarra fog adni okot az, hogy tulajdonkép nem is 
igen lehet megállapítani azt, mely bankjegyek lettek a kérdéses időpont 
után kibocsátva. A második sorozatú 20, a 25, 200, s 10.000 koronás 
bankjegyeknél ez még lehetséges, de nem .lehetséges a többinél, mert. 
régibb sorozatok valamely vidéki fióknál talán csak jóval később kerültek 
kiadatásra, mint pl. Bécsben. Az Osztrák-Magyar Bank vezetősége ismételt 
jelentéseiben ezt a megállapodást lehetetlennek minősíti.

Az első mondatnak az a tétele, hogy a bankjegyek biztosítékául csak 
a letett osztrák és magyar kötvények fognak szolgálni, nincs egészen össz
hangban a következő pontok rendelkezéseivel. Nem kétséges ugyanis, hogy 
a felülbélyegzés alkalmával az utódállamok által becserélt bankjegyek
nek megfelelő kötvényeket áz ezen bankjegyekre megfelelő összegre íné zve 
hatályon kívül helyezik. Ez a rendelkezés nyilván kell, hogy kiterjedjen 
azokra a bankjegyekre nézve is, amelyeket az utódállamok felülbélyeg
zés által nosztrifikáltak.

Az uj bankjegyeknek egy igen jelentékeny része kikerült a semleges 
külföldre, még pedig főleg a cseh-szlovák államból. A semleges külföldön 
levő bankjegyek ellenértékét a bank csakis ezen nála letétben lévő köt
vények erejéig lesz köteles szolgáltatni. De mit fog szolgáltatni Ausztria 
és Magyarország? Mindkettő a maga mostani koronáját a régivel egyen
értékűnek minősítette, tehát nem követelhet az illető mást, mint osztrák, 
vagy magyar uj koronát, de hogy melyiket a kettő közül és minő arány
ban, az meginj nem világos.

9. A Bank részéről az 1918. évi október hó 27.-ig be
zárólag kibocsátott bankjegyek, birtokosainak, amennyiben 
ezek a bankjegyek a jelen cikk rendelkezései értelmében 
a felszámolásnál való figyelembe vétel követelményeinek 
egyáltalán megfelelnek, egyenlő joguk lesz a Bank min
den csélekvő vagyonára. A volt vagy a jelenlegi Osztrák 
és Magyar Kormányok részéről kibocsátott és a különféle 
bankjegykibocsátások fedezetéül a Banknál letétbe helye
zett kötelezvényeket nem lehet a Bank cselekvő vagyo
nához tartozóknak tekinteni.

A különböző rendelkezések közötti Összhang hiánya különösen en
nél a pontnál szembeötlő.

Az első mondat megállapítja azt, hogy a bankjegybirtokosoknak jo
guk lesz a bank minden cselekvő vagyonára. Ez ellenkezik a 10. pont 
azon rendelkezésével, mely szerint meg kell semmisíteni az osztrák és 
a magyar bankjegyek fedezetéül letett kötvényeknek azl a részét, mely 
megfelel az utódállamok által nosztrifikált bankjegyek összegének. A 
9. pont második mondata ugyan nyilván ezért mondja, hogy ezek a köte
lezvények nem tekinthetők a bank aktívái közé tartozóknak, de lehe
tetlen/ hogy ugyanakkor, mikor ezek a kötvények az aktívumból ki
kapcsoltatnak, az említett bankjegyek alapján igény legyen támasztható 
a bank egyéb cselekvő vagyonára. Az egyes barikjegytuíajdonos igényére 
nézve már ki lett elégítve, ö megkapta saját államának bankjegyét az 1. 
és 2. pont értelmében. Neki tehát már nincs igénye. Akként lehetne 
talán értelmezni ezt a pontot, hogy minden egyes utódállam az általa 
beváltott bankjegyek fejében igényt tarthat a bánit egyéb aktíváinak, ne
vezetesen az aranykincsnek egy részére. Nyilvánvaló azonban, hogy ezt 
a rendelkezést a békeszerződ&nek itt kifejezetten meg kellett volna mon
dania, ha csakugyan azt akarta érvényre juttatni.

10. A volt vagy a jelenlegi Osztrák és Magyar Kor
mányok részéről az 1918. évi október hó 27.-ig bezáró-
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lag kibocsátott bankjegyek fedezetéül a Banknál letétbe 
helyezett kötelezvényeknek meg kell semmisíteni azt a 
részét, amely megfelel azoknak a bankjegyeknek, amelyeket 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi julius hó 
28.-án fennállott területein az ezen területek átcsatolásai
ban részes vagy az említett Monarchia feldarabolásából 
keletkezeit Államok, ideértve Ausztriát és Magyarországot 
is, becseréltek.

11. Azok a kötelezvények, amelyeket a volt vagy a 
jelenlegi Osztrák és Magyar Kormányok az 1918. évi ok
tóber hó 27.-ig bezárólag kibocsátott bankjegyek fedezetéül 
letétbe helyeztek és amelyek a jelien cikk 10. pontjának 
alkalmazása következtében megsemmisítésre nem kerültek, 
ezentúl is megfelelő összeg erejéig biztosítékául fognak 
szolgálni az ugyanezen kibocsátások olyan bankjegyeinek,, 
amelyek az 1919. évi junius 15.-én a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia területein kivül voltak. Ilyen bankjegyeknek 
kell tekinteni valamennyi más bankjegy kizárásával: 1. azo
kat a bankjegyeket, amelyeket az utódló Államok saját 
területeiknek a volt Monarchia határain kivül eső részén 
gyűjtöttek össze és a jelen cikk 4. pontja értelmében szol
gáltatnak be a Jóvátételi Bizottsághoz; 2. az összes többi 
Államokban összegyűjtött bankjegyeket, amelyeket az ide
tartozó Függelék rendelkezéseinek megfelelő módon a Bank 
felszámolásával megbízott biztosoknál mutattak be.

Az Osztrák-Magyar Monarchia területén kivül levő bankjegyek a 11. 
pont szerint tulajdonkép két fedezettel állanak szemben. Egyik fedezetük 
az osztrák és magyar kormányok által kiállított kötvények. Másik fede
zetük a bank összaktiváinak aránylagos része. Teljesen szabályozatlan kér
dés azonban, hogy a kötelezvények alapján mit ás hogyan tartozik1 fizetni 
az osztrák és a magyar állam s méginkább, hogy a kötelezettség teljesí
tése tekintetében ők minő egymásközötti viszonyban állanak.

A legnagyobb baj, ibogy az 1919. junius 15-iki terminus szintén nem 
szolgáltat 'megfelelő alapot annak megállapítására, hogy mennyi bank
jegy volt a külföldön forgalomban.

Megemlítjük ehelyütt, hogy Svájc a nála lévő bankjegyek összegyűj
tését már keresztülvitte. Körülbelül 60 millió van itt. Hollandia is intéz
kedett az osztrák-magyar bankjegyek egybegyűjtése iránt. Mennyi az 
eredmény, nem tudjuk. Szerbiában vagy 500 milliót gyűjtöttek egybe. Az 
olasz s lengyel eredmény ismeretlen.

12. Az 1918. évi október hó 27.-ig bezárólag kibocsá
tott összes többi bankjegyek birtokosainak semminemű jo
guk nincs a volt vagy a jelenlegi Osztrák és Magyar Kor
mányok részéről a bankjegyek fedezetéül letétbe helyezett 
kötelezvényekre, sem általában a Bank cselekvő vagyo
nára. Azok a kötelezvények, amelyeket a 10. és 11. pon
tok rendelkezéseihez képest sem meg nem semmisítettek, 
sem nem érvényesítettek, érvényüket vesztik.

9
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Ez a pont nyilván a be nem mutatott s felül nem bélyegzett, ille
tőleg hamis felülbélyegzéssel ellátott bankjegyekre vonatkozik. Való
színű azonban, hogy a jóvátételi bizottság módot fog adni arra, hogy 
úgy az egyik, mint a másik kategóriába tartozó bankjegyek tulajdonosai 
méltányos igényeiket megfelelő módon érvényesíthessék.

13. Kizárólag Ausztriának és Magyarországnak Kor
mányai lesznek, mindegyik az őt illető rész erejéig és min
den más Állam kizárásával, felelősek az érvényüket nem 
vesztett mindazokért a kötelezvényekért, amelyeket a volt 
vagy a jelenlegi Osztrák és Magyar Kormányok a bank
jegykibocsátások fedezetéül a Banknál letétbe helyeztek.

14. Az Osztrák-Magyar Bank bankjegyeinek birtoko
sai semmiféle igényt sem támaszthatnak sem Ausztria és 
Magyarország ^Kormányaival, sem pedig bármely más 
Állam Kormányával szemben olyan károk címén, amelyek 
őket az Osztrák-Magyar Bank felszámolása folytán eset
leg érték.

15. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés aláírásá
nak kelte miatt gyakorlati nehézségek merülnének fel, a 
Jóvátételi Bizottságnak a jelen cikkben megállapított ha
táridőket joga lesz megváltoztatni.

Függelék.
1 - §•

Az érdekelt Államok ugyanakkor, amikor a 189. cikk 
értelmében az Osztrák-Magyar Banknak a forgalomból ki
vont minden bankjegyét a Jóvátételi Bizottságnak átszol
gáltatják, ugyancsak be fogják szolgáltatni a Bizottsághoz 
mindazokat az okiratokat is, amelyek a részükről végre
hajtott becserélés természetére és összegére felvilágosítást 
nyújtanak.

2- §•
A Jóvátételi Bizottság, miután megvizsgálta ezeket az 

okiratokat, az emlitett Kormányoknak igazolványokat fog 
kiszolgáltatni la melyekből világosan ki fog tűnni mind
azoknak a bankjegyeknek teljes összege, amelyeket becse
réltek:

a) a volt Osztrák-Magyar Monarchiának az 1914. évi 
julius hó 28.-án fennállott határain belül;

b) bármely más helyen.
Ezeknek az igazolványoknak alapján birtokosaik a 

Bank felszámoló biztosainál érvényesíthetik azokat a jo
gokat, amelyekre az ekként becserélt bankjegyek a 
Bank cselekvő vagyonának felosztásánál alapot nyújtanak.
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3. §.
Mihelyt a Bank felszámolása véget ér, a Jóvátétel! 

Bizottság a forgalomból kivont bankjegyeket megsemmisíti.
4. §•

'Az 1918. évi október hó 27-éig bezárólag kibocsátott 
bankjegyek is csak akkor adnak jogot a Bank cselekvő 
vagyonára, ha annak az országnak Kormánya, amelynek 
területén voltak, bemutatja azokat.

190. cikk.
Mindazokat az Államokat, amelyekhez a volt Osztrák- 

Magyar Monarchia területeiből valamely részt csatoltak, 
vagy amelyek az említett Monarchia feldarabolásából ke
letkeztek. ideértve Magyarországot, teljes cselekvési sza
badság illeti meg a volt Osztrák-Magyar Monarchiának az 
ő területeiken levő váltópénzére nézve.

Ezek az Államok sem a maguk nevében, sem állam
polgáraik képviseletében semmiféle igényt sem támaszt
hatnak más Államokkal szemben a birtokukban levő váltó
pénz ajapján.
♦ 191. cikk.

Azok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia területeiből valamely részt csatoltak, vagy ame
lyek az említett Monarchia feldarabolásából keletkeztek, 
megszerzik a volt vagy a jelenlegi Magyar Kormánynak 
saját területeiken fekvő összes javait és birtokait.

A jelen cikk értelmében a volt vagy a jelenlegi Ma
gyar Kormány javait és birtokait úgy kell értelmezni, hogy 
azok magukban foglalják a volt Magyar Királyság jJvait 
és ennek a Királyságnak részesedését az Osztrák-Magyar 
Monarchia közös javaiban, valamint az összes Korona-bir
tokokat és Ausztria-Magyarország volt uralkodócsaládjának 
összes magánjavait is.

A fentemlitetl Államok mindazonáltal semminemű kö
veteléssel sem léphetnek fel Magyarország volt vagy je
lenlegi Kormányának olyan javai és birtokai tekintetében,, 
amelyek az ő "területeiken kívül esnek.

A Jóvátételi Bizottság megállapítja, Magyarország ki
vételével. a különféle Államok részéről megszerzett javak 
és birtokok értékét avégből, hogy ezt az értéket a meg
szerző Állam jóvátételi számlájának terhére, viszont Ma
gyarország jóvátételi számlájának javára Írja. Az ilyen

9*
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módon megszerzett közvagyon értékéből a Jóvátételi Bi
zottság levon megfelelő összeget azoknak a kiadásoknak 
fejében, amelyeket tartományok, községek, vagy más ön
kormányzati helyi hatóságok közvetlenül fordítottak pénz
ben. telekben vagy anyagban a kérdéses közvagyonra.

Ha valamely Állam a jelen cikk értelmében szerez köz
vagyont, úgy a 186. cikkben a biztosított adósságra nézve 
foglalt rendelkezések fenntartásával a jóvátételi számlán 
Magyarország javára és a megszerző Állam terhére irt 
összegből le kell vonni a volt Magyar Kormány külön 
nem biztosított adósságának azt a részét, amelyet a 186. 
cikk értelmében a megszerző Állam terhére róttak, s 
amely a Jóvátételi Bizottság véleménye szerint megfelel 
az igy megszerzett javakra és birtokokra fordított beru
házásoknak. A Jóvátételi Bizottság a levonandó értéket mél
tányosaknak ítélt elvek szerint állapítja meg.

A volt vagy a jelenlegi Magyar Kormány javai és 
birtokai közé kell számítani a Bosznia-Hercegovinában levő 
bármely jellegű ingatlan vagyonnak egy részét is, amelyért 
az 1909. évi február hó 26.-án kelt egyezmény 5. cikke 
értelmében a volt Osztrák-Magyar Monarchia Kormánya 
2,500.000 török fontot fizetett az Ottomán Kormánynak. 
Ez a vagyonrész arányos lesz a volt Magyar Királyság
nak az említett fizetésben való részesedésével és értékét a 
Jóvátételi Bizottság becslésének megfelelően Magyarország 
jóvátételi számlájának javára kell írni.

A fenti rendelkezésektől eltérőleg kivételképen fizetés 
nélkül szállnak át:

1. a volt Osztrák-Magyar Monarchia tartományainak, 
községeinek és más helyi önkormányzati intézményeinek 
javai és birtokai, valamint Bosznia-Hercegovinában azok 
a javak és birtokok, amelyek nem voltak az Osztrák-Ma
gyar Monarchiáé;

2. a volt Osztrák-Magyar Monarchia tulajdonában álló 
iskolák és kórházak.

Azonfelül az első bekezdésben jelzett azok az Államok, 
amelyekhez területrészeket csatoltak, a Jóvátételi Bizottság 
felhatalmazása alapján fizetés nélkül megszerezhetik a te
rületükön fekvő mindazokat az ingatlanokat és egyéb, 
javakat, amelyek azelőtt a Cseh vagy a Horvát-Szlavon- 
D almát Királysághoz, vagy Bosznia-Hercegovinához, 
vagy a Raguzai vagy a Velencei Köztársaságokhoz, vagy 
a Trienti vagy a Brixeni Heroegérsekségekhez tartoztak és 
amelyeknek értéket főleg a hozzájuk fűződő történelmi em
lékek adják meg.
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Az államjavak megosztásának alapelve az, hogy az államba vak' tan
nak az államnak jutnak, amelynek területén vannak s minden egyes ál
lam Magyarország kivételével, ezeknek a javaknak az értékét megfizeti 
az ántánt részére.

192. cikk.
Magyarország a maga részéről lemond mindazokról a 

képviseleti vagy részvételi jogokról, amelyek őt vagy állam
polgárait szerződések, egyezmények vagy megállapodások 
alapján a Szövetséges és Társult Államok bármelyikében, 
Németországban, Ausztriában, Bulgáriában vagy Törökor
szágban, vagy ezeknek az Államoknak birtokain vagy az 
ezektől az Államoktól függő területeken, valamint a volt 
Oroszbirodalomban működő bizottságoknak, állami intéz
ményeknek, áliami bankoknak, vagy bármilyen más ííem- 
zetközi jellegű pénzügyi és gazdasági szervezeteknek igaz
gatásában és ellenőrzésében megillették.

193. cikk.
1. Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri az 

Ausztriával kötött Békeszerződés 210. cikkének rendelkezé
seihez képest annak az arany menny iségnek kiszolgáltatását, 
amely az Ottoman államadóssági szolgálat igazgatótanácsá
nak (Conseil d‘administration de la dette publique Otto- 
mane) nevében a Török Kormány első bankjegy kibocsátá
sának fedezetéül az Osztrák-Magyar Banknál volt letétben.

2. Magyarország a maga részéről a jelen Szerződés 
X. része (Gazdasági rendelkezések), 227. cikkének épség
ben tartásával lemond a bukaresti és a bresztlitovszki bé
keszerződéseknek, valamint az ezeket kiegészítő szerződé
seknek bárminemű rendelkezéseiben az ő javára biztosí
tott kedvezményekről.

Magyarország kötelezi magát, hogy mindazokat a fi
zetési eszközöket, készpénzt, értékeket, forgatható érték
papírokat vagy termékeket, amelyeket a fenti szerződések 
alapján kapott, a körülmények szerint vagy Romániának 
vagy a Szövetséges és Társult Főhatalmaknak át fogja 
szolgáltatni.

3. A Szövetséges és Társult Főhatalmak a részükről 
később megállapítandó módozatok szerint fogják a jelen 
ellik rendelkezései értelmében fizetendő készpénzösszegek
nek és az átszolgáltatandó bárminemű fizetési eszközöknek, 
értékeknek és termékeknejí felhasználását megállapítani.

4. Magyarország elismeri annak az aranymennyiségnek 
kiszolgáltatását, amelyet egyrészről a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak és másrészről Németország között az 1919.
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évi junius 28.-án Versailles-ban kötött Békeszerződés 259. 
cikkének 5. bekezdése rendelt el és azt a követelésátruhá
zást, amelyet ugyanennek a Békeszerződésnek 26Í. cikke 
állapított meg.

194. cikk.
Fenntartván Magyarországnak a jelen Szerződés más 

rendelkezéseiben megállapított lemondását az őt vagy ál
lampolgárait megillető jogokról, a Jóvátételi Bizottság a 
jelen Szerződés életbelépésétől számított egy éven belül 
kívánhatja, hogy Magyarország szerezze meg állampolgá
rainak minden jogál vagy érdekét bármely közhasznú vál
lalatban vagy bármely koncesszióban, amely Oroszországra, 
Törökországra, Németországra, Ausztriára, vagy Bulgá
riára, vagy ezeknek az Államoknak birtokaira, vagy ezek
től az Államoktól függő területekre, vagy olyan területre 
vonatkoznak, amely előbb Magyarországhoz vagy szövet
ségeseihez tartozott, s amelyet a Szövetséges és Társult 
Hatalmakkal kötött valamelyik szerződés értelmében Ma
gyarország vagy szövetségesei más Államnak engednek át, 
vagy amelyet ily szerződés értelmében valamely megbí
zott Hatalom fog igazgatni. Viszont Magyarország az ek
ként megszerzett jogoknak és érdekeknek, valamint a volt 
vagy a jelenlegi Magyar Kormányt esetleg eredetileg meg
illető hasonló jogoknak és érdekeknek összességét a Bi
zottság kérelmének keltétől számított hat hónapon belül 
köteles a Jóvátételi Bizottságra átruházni.

Magyarország viseli a kisajátított jogokért saját állam
polgárainak járó kárpótlás terheit és a Jóvátételi Bizott
ság Magyarország jóvátételi számlája javára Írja az ál- 
miházott jogoknak és érdekeknek a Bizottság részé
ről megállapított értékét. Magyarország a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított hat hónapon belül közli a 
Jóvátételi Bizottsággal a kérdésben forgó valamennyi'jog
nak és érdeknek jegyzékét, tekintet nélkül arra, hogy már 
megszerzett jogról, várományos vagy még nem gyakorolt 
jogosultságról van-e szó és kifejezetten lemond a maga és 
állampolgárai nevében la Szövetséges és Társult Hatalmak 
javára a kérdéses természetű mindazokról a jogokról és 
érdekekről, amelyek a fentemlitett jegyzékbe esetleg nin
csenek felvéve.

A 192—194. cikkek1 két kérdést szabályoznak. Egyrészt az állam
hatalmat mondatják lo külföldi érdekeltségeiről és nemzetközi jellegű 
gazdasági szervezetekben való részesedéséről, másrészt a magánosoknak 
ebbe a körbe eső érdekeltségeit sajátítják1 ki. Az előbbi rendelkezés célja 
nyilván a magyar állam hatalmi körének csökkentése. Az utóbbi fel
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adata pedig a magyar állam jóvátételi kötelezettsége részére további fede
zeti alapok szerzése. A 194. cikk rendelkezése csak akkor fog életbe
lépni, ha a jóvátételi bizottság a magyar állampolgároknak az ántánt és 
egykori szövetségesei területén fennálló érdekeltségeinek igénybevételét el
határozta. Valószinü, hogy erre az elhatározásra nem kerül sor, miután 
a cikket kiegészítő likvidácionális rendelkezések, melyek a ‘232. cikkben 
foglaltatnak, eredeti szigorúságukból vesztettek s a 250. cikk a Mon
archia területén fekvő érdekeltségek tekintetében a likvidácionális jogot 
hatályon kivül helyezte.

A 194. cikk második bekezdése Magyarország feladatává teszi, jhogy 
a szerződés életbeléptétől számított hat hónapon belül közölje (állam
polgárai érdekeltségének jegyzékét. Abban az esetben, ha valamely érde
keltség ebben a jegyzékben nincs felvéve, a jogosultság az ántánt javára 
elvész. De az első bekezdés nem mondja meg szabatosan, hogy mi ér
tendő a kisajátítás alá eső közhasznú vállalat vagy koncesszió fogalma 
alatt. Értendők-e ez alatt pl. a városok közlekedési vállalatai, a helyi ér
dekli vasutak, pénzintézetek, a Hangya, az OKH. s az Altruista 'Bank 
érdekkörébe eső vagyontárgyak? E kérdés a német békeszerződés végre
hajtásával kapcsolatban sem lett mindezideig tisztázva. Ha a magyar ál
jain a szóbaníorgó jegyzéket elkészíti, még az nem jelenti! az érdekelt
ségek igénybevételét, mert a jóvátételi bizottságnak meg további hat hó
napja van arra, hogy nyilatkozzék vájjon igényt tart-e az érdekeltségekre.

195. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy semmiképen sem 

fogja megakadályozni, hogy a Német, az Osztrák, a Bul- 
gár vagy a Török Kormányok megszerezhessék német, 
osztrák, bulgár vagy török állampolgárok bárminemű jo
gait vágj' érdekeit bármely olyan magyar közhasznú vál
lalatban és koncesszióban, amelyek átadását egyrészről a 
Szövetséges és Társult Hatalmak és másrészről a Német, 
az Osztrák, a Bulgár vagy a Török Kormányok közt kö
tött békeszerződések, kiegészítő szerződések vagy egyez
mények alapján a Jóvátételi Bizottság a maga részére kö
vetelheti.

196. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a Szövetséges és 

Társult 'Hatalmakra átruházza a volt vagy a jelenlegi 
Magyar Kormány jóvátételre irányuló minden követelését 
vagy jogát Németországgal, Ausztriával, Bulgáriával vagy 
Törökországgal szemben, különösen pedig átruházza mind
azokat a jóvátételi követeléseket vagy jogokat, amelyek az 
1914. évi julius hó 28. napjától a jelen Szerződés életbe
lépéséig vállalt kötelezetts^ek teljesítéséből származtak 
vagy származnak.

Ezeknek a jóvátételi követeléseknek vagy jogoknak ér
tékét a Jóvátételi Bizottság állapítja meg és azt Magyar- 
ország jóvátételi számlája javára írja.
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197. cikk.
Hacsak a jelen Szerződés vagy a kiegészítő szerződé

sek és egyezmények eltérő szabályt nem állapítanak meg, 
a jelen Szerződésben alapuló és osztrák-magyar arany
koronában kifejezett készpénzfizetési kötelezettséget a hite
lező választása szerint kell teljesíteni és pedig: Londonban 
fizetendő font sterlingben, az Északamerikai Egyesült-Álla
moknak New-Yorkban fizetendő aranydollárjában, Páris- 
ban fizetendő aranyfrankban, vagy Rómában fizetendő 
arany lírában.

A jelen cikk alkalmazása szempontjából megegyezés 
áll fenn arra nézve, hogy a fent felsorolt arany pénz
nemek mindegyikének súlyára és finomságára nézve az 
1914. január 1.-én érvényben volt törvényes szabályok 
irányadók.

198. cikk.

'Mindazokat a pénzügyi szabályozásokat, amelyeket a 
volt Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása és az állam- 
adósságoknak, valamint a pénzrendszernek az előző cikkek
ben foglalt rendelkezéseknek megfelelő újjászervezése tesz 
szükségessé, az érdekelt Kormányok egyezményesen fogják 
oly képen megállapítani, hogy minden érdekelt fél a leg
jobb és a legméltányosabb elbánásban részesülhessen. Ez 
a pénzügyi szabályozás vonatkozni fog többek közt a ban
kokra. a birtositó-társaságokra, a takarékpénztárakra, a 
póstatakarékpénztárakra, a jelzálogintézetekre, a földhitel- 
intézetekre és más hasonló intézményekre, amelyek a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia területein folytatják működésű
ket. Ha az érdekelt Kormányok nem tudnának a kérdéses 
pénzügyi feladatokra nézve megegyezést létesíteni, vagy 
ha valamelyik Kormány nezete szerint az ő állampolgárai 
nem részesülnek méltányos elbánásban, a Jóvátételi Bi
zottság valamelyik érdekelt Kormány kérelmére egy vagy 
több döntőbírót nevez ki, akinek vagy akiknek határozata 
végérvényes.

Ez a ciki* az, melyhez nemcsali az osztrák s a magyar körök, ha
nem elsősorban maga az éntánt válasza is azt a reményt fűzik, hogy 
segélyével lehet lesz az állam s közgazdasági élet széttöredezésével kap
csolatban a valuta szétbomlása által okozott károkat némileg orvosolni, 
különösen pedig azon igazságtalanságokat megszüntetni, mélyek pl. a 
pénzintézeti fiókok működésének önhatalmi korlátozása, az elszakadó te
rületek polgárainak az anyaállammal szemben fennálló követeléseinek 
valutája (231. c), d) pont és 254. cikk) tekintetében előállhatnak.
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A jóvátétel! bizottság a választott bírák kirendelésének1 jogát az íán- 
tánt válasza értelmében átruházhatja az alosztályára is (174. cikk II. 
Függ. 7. §.).

Az alkalmazandó jogelvek tekintetében v. ö. u. a. Függ. 11. §-át

199. cikk.
A volt Magyar Királyságnak oly polgári vagy katonai 

nyugdíjasai, akik a jelen Szerződés értelmében Magyar- 
országtól különböző Állam polgárainak ismertetnek el, 
vagy ily Állam polgáraivá lettek, nyugdijuk címén a Ma
gyar Kormány ellen semmiféle igényt sem támaszthatnak.

A cikk nem szabályozza az önkormányzati testületek nyugdíjasainak 
sorsát. Föltehető, hogy az állampolgárság változása ezeknél nem be
folyásolja a nyugdíjigényt. Ha valaki pl. mint városi alkalmazott nyug
díjra tarthat igényt, ezt megkaphatja nyilván akkor is, ha más állam 
polgárává lett, mint amely állam kötelékébe tartozik az illető város.

A cikk szabálya alkalmazandó nemcsak a nyugdíjra, hanem min
dennemű a szolgálati szerződéssel kapcsolatos igényre. (Tisztviselői jel
leg, fizetés, természetbeni járandóságok, temetkezési segély, végkielégítés stbl).

Az elszakadó területek tisztviselőire nézve az ántánt nem akarta ki
mondani az utódállamok átvételi kötelezettségét.

X. RÉSZ.
Gazdasági rendelkezések.

I. CÍM.

Kereskedelmi vonatkozások.
Legnagyobb1 kedvezményes elbánás a behozatali vámok, tilalmak és 

korlátozások (200. cikk), a vámigazgatás és vámeljárás (201. cikk), a ki
viteli vámok, tilalmak és korlátozások (202. cikk) tekintetében. A leg
nagyobb kedvezményes elbánás biztosítása a jövőre nézve (203. cikk). 
Kedvezményes vámok fenntartása a volt osztrák és magyar kikötőkön át 
irányuló behozatali forgalomban (204 cikk). Egyrészt Ausztria és a Cseh
szlovák Állam, másrészt Magyarország által kölcsönösen egymásnak nyúj
tott kedvezmények kivétele a legnagyob kedvezményes elbánás alól (20á. 
cikk). Az 1914. julius 28-án érvényben állott vámok* lekötése (206. cikk). 
Kölcsönös árucsereforgalom egyrészt a Cseb-Szlovák Állam Longyeli- 
ország, másrészt Magyarország között (207. cikk). Kölcsönös árucserefor- 
galom Ausztria és Magyarország között (208. cikk).

A hajózás szabályozása (209. cikk).
Tisztességtelen verseny (210. cikk).
A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai számára a leg

nagyobb kedvezményes, illetve paritásos elbánás biztosítása (211. cikk), 
részükre jogvédelem biztosítása (212. cikk). Kettős állampolgárság elkerü
lése (213. cikk). Konzulküldési jog (214. cikk).

Időbeli érvényességre vonatkozó határozmányok (215. cikk).
Magyarország nemzetközi kereskedelmi tevékenysége (216, cikk).
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I. FEJEZET.
Vámszabályok, vámdijak és vámkorlátozások.

Magyarország vámügyének törvényes alapját ezidőszerint az auto
nóm vámtarifáról szóló 1SX)7: L ili. t.-c. képezi.

Mint szerződéses vámtételek, az Osztrak-Aiagyar Monarchia által az 
alábbi államokkal kötött kereskedelmi szerződésekben foglalt vámmér
séklések és lekötések jönnek tekintetbe:

1. Belgium (1908: XXII. t.-c..).
2. Németbirodalom (1908: XX. t.-c.).
3. Olaszország (1908:XXII1. t.-c.).
4. Oroszország (1908: XXL t-c.).
5. Románia (1910: V. t.-c.).
6. Svájc (1906: VII. t.-c.).
7. Szerbia (1911: II. t.-c.).
Azonkívül tarifalekötést tartalmaz a pezsgőborra nézve a Francia- 

országgal kötött kereskedelmi szerződés (1884: VI. t.-c.).
A volt Osztrák-Magyar Monarchia által a szövetséges és társult ha

talmakkal kötött kereskedelmi szerződések nem lépnek újból hatályba. 
(1. a 217. cikket, továbbá 80., 87. és 94. cikkeket).

Ily szerződései a volt Osztrák-Magyar Monarchiának a fenti tarifa
szerződéseken kívül még a következő szövetséges és társult hatalmak
kal voltak :

1. Egyiptom (1890: XL1. t.-c.).
2. Eszakamerikai Egyesült-Államok (megkötve 1829: Vili. 27.).
3. Görögország (1887. XXXVII. t.-c.).
4. Japán (1913 : XIX. t.-c.).
5. Kína (1871: XXXV. t.-c.).
6. Marokkó (megkötve 1830: III. 19.).
7. Montenegró (1912: IX. t.-c.).
8. Nagybritannia (1876: XLIX. t.-c.).
9. Portugália (megkötve 1912: VII. 8.).

10. Sziám (1871: XXVIIL).
A békeszerződés kereskedelempolitikai tekintetben a szövetségles és 

társult hatalmak javára meghatározott időtartamra az egyoldalú legnagyobb 
kedvezményt biztosítja. _

200. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy bármelyik Szövet

séges és Társult Államnak magyar területre bárhonnan be
vitt áruit, nyersterményeit vagy ipari gyártmányait nem 
fogja más, vagy magasabb vámokkal vagy illetékekkel súj
tani — ideértve a belső adókat is, — mint aminők az 
említett Államok bármelyikének vagy akármely más kül
földi országnak ugyanolyan áruit, nyersterményeit vagy 
ipari gyártmányait terhelik.

Magyarország bármelyik Szövetséges és Társult Állam 
áruinak, nyers terményeinek vagv ipari gyártmányainak 
magyar területre bárhonnan történő bevitelére nézve nem 
fog oly tilalmat vagy korlátozást fenntartani vagy létesi- 
teni, amely egyaránt ki ne terjedne az emlitett Államok 
Bármelyikének, vagy akármely más külföldi ország ugyan
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olyan áruinak, nyersterményeinek vagy ipari gyártmányai
nak bevitelére is.

L  a 203. akkuéi le rö  Jegyzetei

201. cikk.
Magyarország továbbá kötelezi magát, hogy bármelyik 

Szövetséges és Társult Állam kereskedelmének rovására 
az emlitett Államok akármelyikével vagy bármely más 
külföldi országgal szemben a bevitel szabályozása tekin
tetében nem fog megkülönböztetést tenni, még közvetett 
módon, igy például a vámigazgatási és elvámolási eljárás, 
a vizsgálati vagy vegyvizsgálati módszerek, a vámfizetésre 
vonatkozó rendelkezések, a tarifaszerü osztályozás és a 
vámtarifa értelmezése, vagy végül az egyedárusági szabá
lyok alkalmazása utján sem.

ÍL. a 203. cikknél evő Jegyzetei

202. cikk.
'A kivitelt illetőleg Magyarország kötelezi magát, hogy 

a magyar területről bármelyik Szövetséges és Társult Ál
lamnak területére kivitt árukat, nyersterményeket vagy 
ipari gyártmányokat nem fogja más, vagy magasabb vá
mokkal vagy illetékekkel sújtani, — ideértve a belső adó
kat is, — mint aminők az emlitett Államok bármelyikébe 
vagy akármely más külföldi országba kivitt ugyanolyan 
árukat terhelik.

Magyarország bármelyik Szövetséges és Társult Ál
lamba magyar területről küldött mindenféle áruk kivite
lére nézve nem fog oly tilalmat vagy korlátozást fenntar
tani vagy létesíteni, amely egyaránt ki ne terjedne az em
lített Államok bármelyikébe vagy akármely más országba 
küldött ugyanolyan áruknak, nyerstermékeknek vagy ipari 
gyártmányoknak kivitelére is.

L. a 203. cikknél levő Jegyzetet

203. dkk.
fAz áruk bevitelére, kivitelére vagy átvitelére vonatkozó 

minden kedvezmény, mentesség vagy kiváltság, amit Ma
gyarország bármelyik Szövetséges és Társult Államnak 
vagy akármelyik más külföldi országnak nyújtana, egy
úttal és feltétlenül kiterjed minden további kérelem vagy 
ellenszolgáltatás nélkül valamennyi Szövetséges és Tár
sult Államra is. ' l ‘ ) •- - •. r; .  |  i ■ j
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A 200— 203. cikkek arra kötelezik Magyarországot, hogy a behozatal^ 
a kivitel és átvitel, a vámok, illetékek, belső adók, valamint a tilalmak' 
és forgalmi korlátozások tekintetében valamennyi szövetséges és társult 
hatalomnak a legnagyobb kedvezmény szerinti elbánást nyújtsa.

Bár e határozmányok szerint elvileg a vámpolitika terén az auto
nóm intézkedés lehetősége fennmarad, mégis e cikkek azáltal, hogy a 
legnagyobb kedvezmény nyújtására való kötelezettséget egyoldalulag Ma
gyarország terhére állapítják meg, Magyarország kereskedelempolitikai 
akcióképességét a külállamokkal szemben érvényességük tartamára tel
jesen megbénítják.

A modern kereskedelempolitikában a kereskedelmi szerződések alap
ját ugyanis a legnagyobb kedvezmény nyújtása képezvén, Magyarország
nak a szövetséges és társult hatalmakkal ily szerződések kötésére irá
nyuló törekvéseinél a legerősebb fegyver ki van véve a kezéből. (

A 200. cikk 1. bekezdése a legnagyobb kedvezményes elbánást Írja 
elő a szövetséges és társult hatalmak árui számára a Magyarországba iná- 
nyuló forgalomban a vámok tekintetében. Sulyosbbitja ezen határozmányt 
még a 20b. cikk rendelkezése is, amely az 1914. julius 28-án alkalmazás
ban állott legkedvezőbb vámok lekötését tartalmazza hat, illetve egyes 
árucikkekre harminchat havi időtartamra. E határozmány mellett azonban 
fennmarad a magyar kormánynak azon joga, hogy általában behozatali 
tilalmakat rendelhessen el.

A 200. cikk 2. bekezdése tilalmak és korlátozások teláliitására vo
natkozik. Értelemszerű leg azonban e határozmány nem érinti a magyar 
kormánynak az 1907: Lili. t.-c. 'VII. cikkében biztosított azon jogát, hogy 
bizonyos áruknak forgalmát közérdekből, különösen pedig egészségügyi 
és biztonsági szempontokból korlátozhassa.

A 201. cikkben foglalt különbözeti elbánás a nemzetközi jog szem
pontjából elképzelhető. E cikk tehát ilyen különbözeti elbánás ellen kíván 
a szövetséges és társult hatalmak számára biztosítékot felállítani.

A 202. cikk a 200. cikknek megfelelő határozmány okát tartalmazza a 
Magyarországból* a szövetséges és társult hatalmak területére irányuló ki
viteli forgalomra nézve.

A 203. cikk a jövőre nézve biztosítja a szövetséges és társult hatal
mak számára a legnagyobb kedvezményt és pedig minden ellenszolgál
tatás nélküL Ezáltal a békeszerződés Magyarország akciószabadságát a 
volt szövetséges és semleges államokkal való kereskedelempolitikai tár
gyalások terén is megbénítja, mert minden oly kedvezményt, amelyet Ma
gyarország ezen államoknak bizonyos viszontszolgáltatások ellenében en
gedélyezne, a szövetséges és társult hatalmak minden ellenérték nélkül 
igénybe vehetnének.

A békeszerződés ezen cikkeiben foglalt határozmányok általában nem 
érintik Magyarországnak arra való jogát, hogy Magyarország kiviteli tilal
makat, vámokat, illetve illetékeket állapíthasson meg. E tekintetben csakis 
a 207. és 208. cikkek tartalmaznak kivételt

A legnagyobb kedvezmény egyoldalú nyújtására való kötelezettség 
időbeli tartamára vonatkozólag a békeszerződési tervezet 5 évi időtar
tamot állapit meg. Észrevételeiben a magyar békeküldőttség hangsúlyozta 
az ezen, egyoldalú kötelezettségből Magyarországra háramló terhek el
viselhetetlen voltát és kérte a viszonosságnak e téren való engedélyezé
sét. Válaszjegyzékükben azonban a szövetséges és társult hatalmak ki
fejtik, hogy nem kötelezetik magukat arra, hogy azon évek folyamán, 
amelyekben összes törekvéseiknek éppen oda kell irányulniok, hogy 
helyrepótolják a Magyarország részéről nekik okozott károkat, Magyar- 
ország részére a legnagyobb kedvezményt élvező nemzetet megillető vagy 
egyéb megfelelő bánásmódot biztosítsák. A magyar békeküldöttség által 
hangoztatott okoknál fogva azonban már az eredeti ( szerződési terve-
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zetbe is oly határozmányt vettek fel. hogy három évnél hosszabb idő
szakra nem terjesztik ki a 200—203. cikkek alkalmazását, amelyeknek 
kedvezményét a kővető kétéves időszakra elvben esak a viszonosságnak 
megfelelő bánásmód engedélyezése ellenében fogják követelni, kivéve mind
amellett, ha a Nemzetek Szövetsége indíttatva érezné magát eltérő hatá^ 
rozat hozatalára. A 200—203. cikkek időbeli tartamának korlátozását ille
tően 1. még a 215. cikknél foglaltakat is.

Kivételt állapit meg a legnagyobb kedvezmény nyújtására való kötő 
lezettség alól a 205. cikk.

204. cikk.
A jelen Szerződés XIJ. részének (Kikötők, yiziutak és 

vasutak) 270. cikkében foglalt rendelkezésekkel szemben, 
azokon a kikötőkön átmenő áruk, amelyek a háború előtt 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia területeihez tartoztak, 
a jelen Szerződés életbelépésétől számított három éven be
lül Magyarországba való bevitelüknél arányos vámmérsék
léseket fognak élvezni azoknak a vámoknak megfelelően, 
amelyek az 1906. évi osztrák-magyar vámtarifa alapján 
az említett kikötőkön át bevitt ugyanolyan árukra alkal
mazást nyertek.

A 270. cikk értelmében Magyarország lemond arról, hogy meg
különböztetést tegyen a területére való bevitelben vagy a területéről való 
kivitelben a vámok, illetékek és tilalmak tekintetében azon az alapon, 
hogy az árikat közvetlenül valamely magyar kikötőn vagy közvetve va
lamely külföldi kikötőn át hozták-e be, vagy vitték-e ki.

Ezen általános határozmány alól rendszeresít kivételt a volt oszt
rák és magyar kikötők forgalmának emelése, illetve lehető fenntartása ér
dekében a" 204. cikk, amennyiben kötelezi Magyarországot, hogy a béke- 
szerződés életbelépésétől számított három éven belül a volt osztrák vagy 
magyar kikötőn átmenő árukra arányos vámmérsékléseket alkalmazzon 
az Í906. évi vámtarifában foglalt kedvezményes vámoknak megfelelően, 
azaz nem köti le ugyan számszerűen az 1906. évi vámokat, hanem a 
Magyarország által autonóm utón megállapítható vámtételeknek az 1906, 
évi állapotnak megfelelő százalékos rövidítését Írja elő-

Az 1906. évi autonóm vámtarifa értelmében a tengeren való behoza
talnál a közvetlen behozatal emelése céljából kedvezményes vámokat él
veztek a gyarmatáruk (kakóbab és kakaóhéj, nyers kávé és tea a vám- 
tariia 1., 2/a és 3. tételei értelmében), valamint a külön meg nem neve
zett növények és növényrészek, szárítva vagy elkészítve (62/b tarifatétel).

A fenti kötelezettseg kimondásának Magyarország szempontjából — 
bár bizonyos anyagi áldozatot jelent — nagyobb jelentősége nincs.

205. cikk.
A 200—203. cikkekben foglalt rendelkezéseket nem 

érintve, a Szövetséges és Társult Hatalmak kijelentik, hogy 
nem hivatkoznak ezekre a rendelkezésekre avégből, hogy 
önmaguknak előnyöket biztosítsanak azokból á különös 
megállapodásokból, amelyeket a Magyar Kormány Ausztria
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vagy a Cseh-Szlovák 'Aliam Kormányaival netalán kötne 
oly célból, hogy ezekből az országokból eredő és onnan 
származó bizonyos nyerstermények vagy ipari készítmé
nyek érdekében, amelyeket a kérdéses megállapodások fel
sorolnak, különös vámelbánást biztositsanak, feltéve, hogy 
ennek a megállapodásnak érvényessége a jelen Szerződés 
életbelépésétől számított öt évnél hosszabb időre nem 
terjed.

A 200—203. cikkek a j  egyoldalú legnagyobb kedvezmény alkalma
zásót írják ellő a szövetséges és társult hatalmak javára. Ezen shatjánoz- 
mányok alól rendszeresít kivételt a 205. cikk, amennyiben ennek értelmé
ben a szövetséges és társult hataljnak lemondanak azon kedvezmények 
igénybevételéről, amelyet egyrészt Magyarország, másrészt Ausztria 
vagy a Gseh-Szlovák Állam biztosítanak megállapodásszerüen egymásnak.

A kivétel azonban nem általános, hanem csakis a szerződd álla
mokból eredd vagy onnan származó és a megállapodásban felsorolt nyers
termények vagy ipari készítmények érdekében biztosított vámelbánásra 

\ vonatkozik és ahhoz a feltételhez van kötve, hogy a megiállapodás ér
vénye az 5 évi időtartamot meg nem haladhatja.

Ezen határozmánynál — amely szószerint megegyezik a st.-germaini 
békeszerződés 222. cikkével — a magyar békeküldöttség észrevételeiben rea- 
mutatott arra, hogy ezen kivételnek Ausztria javára való engedélyezésé
nél a szövetséges és társult hatalmakat nyijvánvalóan két szempont ve
zérelte: egyrészt az, hogy Ausztria számára, melynek gazdasági erőforrása 
legelsdsorban fejlett ipara és Bécsben összpontosított kereskedelme, a gaz
dasági érvényesülésnek legalább az a köre, amelyet az Osztrák-Magyar 
Monarchia gazdasági egysége idején szinte korlátlanul birtokolt: t i .  a 
magyar fogyasztási terület, lehetőleg könnyített versenyfeltételek mellett 
bizlosittassék; másrészt pedig, hogy ugyanezen Ausztria ipara, kereske
delme és városi lakossága száméira némi biztosíték adassák azoknak a 
nyersanyag- és élelmezési forrásoknak lehetőleg kedvezményes használata 
tekintetében, amelyekből az Magyarország gabonája, állatai> gyapjúja stb. 
révén, Csehország szene, fája, félgyártmányai stb. révén táplálkozott. Ez 
a határozmány tehát az Ausztria gazdasági jövőjéről gondoskodni óhajtó 
jóakarat kifejezője.

Reámulatott azonban a magyar békeküldlöttség továbbá arra is, 
hogy ez az osztrák gazdasági érdekekhez szabott határozmány semmikép 
sem alkalmas arra, hogy változatlanul átvétessék a Magyarországnak? 
szánt békeszerződésbe, mert Magyarország egy egységes éld, gazdasági szer
vezet volt, amelynek egyes tagjai gazdasági tekintetben a legszorosabban 
egymásra vannak utalva. Ennélfogva a magyar békeküldöttség oly ér
telmű módosító javaslatot terjesztett be, amely egyrészt legalább átmene
tileg módot adott volna az országnak megmaradó része és az elszakítandó 
országrészek közötti árucsere szabad1 folytatására, másrészt abban az irány
ban, hogy Magyarország mind a négy területéből gyarapodó állammal kö
zelebbi és speciális jellegű gazdasági megállapodásokat köthessen.

Az utóbbi javaslatra vonatkozólag a szövetséges és társult hatal
mak vólaszjegyzékükben kijelentik, hogy ha abban a mértékben, amint 
azt Magyarország kívánja, nem is mondhatnak le arról az elvről, amely, 
Magyarországnak megtilt minden köztük való megkülönböztetést, e rend
szer alkalmazása nem gátolja meg Magyarországot abban, hogy a terme
lése teltételeinek és ellátási szükségleteinek megfeleld árucsere-rendszert 
léptessen szabadon életbe. (Ily árucsere-rendszert a gazdasági politikában 
újabban alkalmazott úgynevezett kompenzációs vagy kontingens szerző
dések által lehet életbeléptetni.)
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Ami az első kívánságot illeti, úgy a szövetséges és társult hatalmak 
nézete szerint e rendszer, hogy t. i. Magyarország és a tőle elszakított 
területek között több évre terjedő időtartamra szabad cserefdrgalom léte- 
sittessék, az átcsatolt területek és a magyar területekből részesedő álla
mok területének egyéb részei között gazdasági határok felállítását jelen
tené. A szövetséges és társult hatalmak tehát kijelentik, hogy nem vehet
nek tekintetbe oly javaslatot, amelynek következménye az lenne, hogy 
gazdasági szempontból érvénytelenítené a területek felszabadulását és 
meggátolná e területeknek az azokat megszerző államokkal való össze
olvadását.

Nézetük szerint nem valószínű, továbbá, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia átcsatolt területei egymásközt gazdasági téren versenyezni 
fognak, hanem inkább az a valószínű, hogy meg fogják kísérelni régi 
piacaikat újra megtalálni és igy régi kereskedelmi összeköttetéseiket íel- 
ujitani. Ha a megszokott árucsere helyreáll, akkor nézetük szerint nem 
fenyegeti semmifele veszedelem Magyarországnak sem termelését, sem 
kereskedelmét.

Jíivánatosnak tartják azonban a szövetséges és társult hatalmak, 
hogy külön egyezmények jöjjenek létre a kettős monarchiához tartozott 
területek között annak a célnak elérése véglett, hogy azok segítségével 
Magyarországnak és az átcsatolt területeknek szükségletei a kölcsönös tá
mogatás utján kielégítést nyerjenek; és abban az esetben, ha ilyen egyez
mények hiányában és olyan gazdasági küzdelmek esetében, amelyeknek 
bekövetkezésére mindamellett semmi okot nem látnak fennforogni, Ma
gyarország a békés állapottal össze nem egyeztethető gazdasági korlátok
kal találná magái szemben, a szövetséges és társult hatalmak gondos
kodni fognak arról, hogy a Nemzetek Szövetségének közvetítésével i a 
szükséges eszmecserét megindítsák.

A magyar békeküldöttségnek ezen cikknél hangoztatott kívánságai
nak és a szövetséges és társult hatalmak fentiekben ismertetett álláspont
jának eredménye a 207. cikk 6. pontja, amelyet a békeszerződés ter
vezete eredetileg nem tartalmazott. V. ö. a 208. cikknél levő jegyzetet is.

206. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számított első hat 

hónapban a Szövetséges és Társult Hatalmak beviteli cik
keire Magyarországon megállapított vámdijtételek nem le
hetnek magasabbak azoknál a legkedvezőbb díjtételeknél, 
amelyek 1914. évi julius hó 28.-án a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiában a bevitelre alkalmazást nyertek.

Ez a rendelkezés az első hat hónap lejárta után to
vábbi harminc hónapig csak a friss és szárított gyü
mölcs, friss főzelék, faolaj, tojás, sertés és hentesáruk és 
élő szárnyas bevitelére nézve marad érvényben, még pedig 
akkért, amint ezeket az árukat a fentemlitett időpontban 
(1914. évi julius hó 28.-án) a Szövetséges és Társult Ha
talmakkal kötött szerződésekben megbatározott szerződé
ses vámtarifák alapján kezelték.

E cikk a békeszerződés életbelépésétől számított hat havi időtartamra 
leköti az 1914. évi julius hó 28-án a \olt osztrák-magyar monarchiában 
alkalmazásban állott legkedvezőbb vámtételeket a szövetséges és társult
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hatalmaknak Magyarországba irányuló beviteli forgalmára nézve. Az em
lített időtartamra tehát e cikk nemcsak megszünteti teljesen Magyarország 
önrendelkezési jogát a vámügy terén, úgy, hogy az 1906. évi autonóm 
vámtarifa tételei sem módosíthatók, hanem a fenti időpontban érvényes 
összes szerződéses vámtételek kötelező alkalmazását is előírja. Mindazon 
kedvezményes vámtételek tehát, amelyeket a volt Osztrák-Magyar Mon
archia egyes külállamokkal kötött kereskedelmi szerződéseiben annak
idején engedélyezett, ezen hat havi időtartam alatt a szövetséges és tár
sult hatalmak áruforgalma javára továbbra is alkalmazásban kell, hogy 
maradjanak.

E hat havi időtartam letelte után Magyarország rendelkezési joga 
a vámtételek megállapítása terén helyreáll. Kivételt képeznek mindazon
által egyes felsorolt árucikkek vámjai, amelyek még további harminc hó
napra, összesen tehát három évre, az 1914 julius hó 28-án érvényben ál
lott (tehát nemcsak autonóm, hanem szerződéses) magasságban lekötve ma
radnak. E cikkek vámjainak lekötése főleg Olaszország és Szerbia érde
kében áll.

E rendelkezés természetszerűleg nem érinti Magyarországnak azon jo
gát, hogy az 1907: L ili. t.-c. XVII. cikke értelmében a vámoknak arany
ban való fizetését követelhesse, illetve, hogy a mindenkori a rá n y ló n a k  
megfelelő felpénzt szedhessen.

207. cikk.
1. Lengyelország, a Cseh-Szlovák Állam és Magyar- 

ország külön megállapodásokat fognak egymással kötni a 
szénnek, ideértve a barnaszenet, úgyszintén élelmiszerek
nek és nyersanyagoknak kölcsönös szállítására vonat
kozólag.

2. Ezeknek a megállapodásoknak megkötéséig, de 
semmi esetre sem a jelen Szerződés életbelépését követő 
öt éven túl, a Cseh-Szfovák Állam és Lengyelország kö
telezik magukal, hogy semmiféle kiviteli vámnak, sem 
bármily természetű korlátozásnak nem vetik alá a Magyar- 
országba irányított oly mennyiségű szén vagy barnaszén 
kivitelét, amelyet az érdekelt Államok megegyezésének hiá
nyában, a Jóvátételi Bizottság állapit meg. Ennek a meny- 
nyiségnek meghatározása végett a Jóvátételi Bizottság fi
gyelembe veszi az összes körülményeket, ideértve annak 
a szénnek, valamint barnaszénnek mennyiségét is, ame
lyet a háború előtt egyrészről Magyarország mostani te
rülete, másrészről Szilézia és a volt Osztrák Birodalom
nak olyan területei között cseréltek ki, amelyeket a béke- 
szerződések értelmében a Cseh-Szlovák Államhoz és Len
gyelországhoz csatoltak, valamint ezekben az országokban 
a kivitelre most rendelkezésre álló mennyiségeket is. A vi
szonosságnak megfelelően Magyarország köteles lesz a 
Cseh-Szlovák Állam és Lengyelország részére az 1. sza
kaszban említett barnaszenet, élelmiszereket és nyersanya
gokat oly mennyiségben szállítani, amint azt a Jóvátételi 
Bizottság meghatározza.
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3. A Cseh-Szlovák Aliam és Lengyelország kötelezik 
magukat továbbá arra, hogy az említett időtartam alatt 
minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása 
végett, hogy a Magyarországon lakó vevők a szenet, — 
ideértve a barnaszenet is — éppen olyan előnyös feltételek 
mellett szerezhessék meg, mint amelyek a hasonló körül
mények között ugyanilyen terményekre irányadók a Cseh- 
Szlovák Államban vagy Lengyelországban lakó vevők ré
szére saját országukban vagy bármely más országban.

4. A 2. és 3. szakaszok rendelkezései, amelyek meg
tiltják a kiviteli vámokat vagy korlátozásokat és megha
tározzák az eladás feltételeit, alkalmazást fognak nyerni 
a Magyarország részéről Lengyelország vagy a Cseh-Szlo
vák Állam számára szállított barnaszénre is.

5. A fenti rendelkezések valamelyikének végrehajtása 
vagy értelmezése körül felmerülő nézeteltérés esetében a 
Jóvátételi Bizottság dönt.

6. Avégből, hogy Lengyelországnak, Romániának, a 
Szerb-Horvát-Szlovén 'Államnak, Cseh-Szlovákországnak, 
Magyarországnak és Ausztriának kölcsönös támogatása le
hetővé váljék oly termékek tekintetében, amelyek eddig 
ez Államok területei közt csereforgalom tárgyai voltak s 
amelyek e területek termelésére vagy kereskedelmére nézve 
nélkülözhetetlenek, ezeknek az Államoknak egyike vagy 
másika a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hó
napon belül tárgyalásokat fog kezdeményezni oly célból, 
hogy az említett többi Államok egyikével vagy másikával 
a jelen Szerződés rendelkezéseinek, nevezetesen a 200— 
205. cikkeknek megfelelő külön egyezményeket kössön.

E határidő leteltével az az Állam, amely ilyen egyez
mény kötését kezdeményezte, de azt megkötni nem tudta, 
a Jóvátételi Bizottsághoz fordulhat és ettől az egyezmény 
megkötésének siettetését kérheti.

L. a 208. cikknél lévő jegyzetet.

208. cikk.
1. Magyarország és Ausztria külön megállapodásokat 

fognak egymással kötni az élelmiszerek, nyersanyagok és 
ipari gyártmányok kölcsönös szállítása tárgyában.

2. Ezeknek na megállapodásoknak megkötéséig, de 
semmi esetre sem a jelen Szerződés életbelépését követő 
cfé éven túl, Magyarország kötelezi magát, hogy a Magyar- 
országon termelt mindenféle élelmiszereknek Ausztriába 
való kivitelét semmiféle kiviteli vámnak, sem bármily ter
mészetű korlátozásnak nem veti alá oly mennyiség ere

in
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jéig, amelyet az érdekelt Államok megegyezésének hiányá
ban a Jóválételi Bizottság állapit meg. Ennek a mennyi
ségnek meghatározása végett a Jóvátételi Bizottság figye
lembe veszi az összes körülményeket, különösen az érde
keit két ország termelését és a fogyasztás szükségleteit. A 
viszonosságnak megfelelően Ausztria köteles lesz Magyar- 
ország részére az I. szakaszban emlitett nyersanyagokat 
és ipari gyártmányokat oly mennyiségben szállítani, amint 
azt a Jóvátételi Bizottság meghatározza.

3. Magyarország kötelezi magát továbbá arra, hogy 
az emlitett időtartam alatt minden szükséges intézkedést 
megtesz annak biztosítása végett, hogy az Ausztriában lakó 
vevők mindezeket a termékeket épen olyan előnyös fel
tételek mellett szerezhessék meg, mint amelyek hasonló 
körülmények között ugyanolyan termékekre irányadók 
Magyarországon lakó vevők részére, saját országukban 
vagy bármely más országban.

4. A fenti rendelkezések valamelyikének végrehajtása 
vagy értelmezése körül felmerülő nézeteltérés esetében a 
Jóvátételi Bizottság dönt.

A 205. cikkben foglalt határozmány további kiépítésében a 207. és 
208. cikkek arra vannak hivatva, hogy egyes oly termékek szállítását, ame
lyeknek kicserélése Magyarország, Ausztria és a volt Osztrák-Magyar xVlon- 
archia területeiből részesedő államok között különösen szükségednek lát
szik, biztosítsák.

‘ Az ezen célból kötendő megállapodásokra vonatkozó általános köte
lezettséget mindkét cikk első pontja tartalmazza.

A békeszerződés azonban arra az esetre is tartalmaz rendelkezése
ket, ha ily megállapodások az egyes országok között nem jönnének létre. 
Ennélfogva a legfontosabb cikkek, úgymint szén, ipari nyersanyagok és 
élelmiszerek szállítására nézve a fenti cikkek 2—5. pontjai kötelező ren
delkezéseket tartalmaznak. Egyrészt kötelezik a Cseh-Szlovák Államot és 
Lengyelországot Magyarország számára szénnek és barna-szénnek, ennek 
viszonzásául pedig Magyarországot barna-szénnek, élelmiszernek és nyers
anyagoknak a szállítására; másrészt kötelezik Magyarországot Ausztria ja
vára élelmiszereknek, és viszonzásul Ausztriát nyersanyagoknak és ipari 
gyártmányoknak a szállítására. A szállítás feltételeire vonatkozólag a 
békeszerződés a szállítási kötelezettség időtartamát legfeljebb öt évben ál
lapítja meg és megtiltja a szállítási kötelezettség alá eső áruknak kiviteli 
vámmal való megterhelését. Egyébként azonban a szállítandó áruk meny- 
nyisége és a szállítási feltételek megállapítására vonatkozólag e cikkek ér
telmében — az érdekelt államok megegyezésének hiányában — a jóvá
tételi bizottság szinte korlátlan hatáskör felett rendelkezik.

E határozmányok tekintetében a szövetséges és társult hatalmak vá
laszjegyzékükben kijelentik, hogy azokat éppen azokból a szempontok
ból állapították meg, amelyekre a háború előtti csereforgalom fenntartására 
vonatkozólag a magyar küldöttség észrevételeiben hivatkozott volt, de ki
jelentik, hogy a csereforgalom természetesen mindegyik ország képessé
geinek megfelelően korlátozást tog nyerni és az esetben, ha a jóvátételi 
bizottság beavatkozására lenne szükség; ez a legnagyobb mértékben* figye
lembe fogja venni a két ország élelmezési és kereskedelmi szükségleteit
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A magyar békeküldőttség ugyanis a 207. és 208. cikkekkel kapcso
latban észrevételeiben reámutatott arra, hogy Magyarország a békeszer
ződés területcsonkitó határozmányai által nemcsak széntermelése igen 
tekintélyes mennyiségétől fosztatik meg, hanem számos más nyersanyagá
tól is, mint pld. a vasérc, a fa, a kénkovand, továbbá oly elsőrendű 
szükségleti cikkek beszerzési lehetőségeitől is mint a só és a 
petróleum. Ennélfogva azzal a kívánsággal lépett fel* hogy az utóbbi 
két cikk szállítására vonatkozólag az azok termelési forrásait meg
nyerő államok épp oly módon köteleztessenek, miként a Cseh-Szlovók 
Állam és Lengyelország a szénnek a szállítására, a többi elsőrendű fon
tosságú nyersanyag beszerzési lehetősége pedig egy a Magyarország és a 
tőle elszakítandó részek között létesítendő speciális forgalmi lehetőség ál
tal megkönnyittessék.

Bár a szövetséges és társult hatalmak Magyarországnak erre vo
natkozó kívánságait nem teljesítették, válaszjegyzékük értelmében mégis 
hajlandók lévén előmozdítani azokat az eszmecseréket, amelyeket Ma
gyarország nyersanyag szükségleteinek beszerzése tekintetében az előbb 
emlitett államokkal folytatni akarna, a békeszerződés 207. cikkébe a 
6. pontot mint uj határozmányt felvették, természetszerűleg nem kötelez
vén az utódállamokat egyoldalulag Magyarország javára való szállításokra, 
hanem csak a tárgyalási kötelezettséglet állapítván meg a kölcsönösség 
alapján.

V. ö. a 205. cikknél lévő jegyzetet is.

II. FEJEZET.

A hajózás szabályozása.
209. cikk.

A Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy 
elismerik mindazon Szerződő Felek hajóinak lobogóját, 
amelyeknek tengerpartjuk nincs, ha ezek a hajók az illető 
Szerződő Fél területén fekvő és erre a célra kijelölt he
lyen lajstromozva vannak; ez a hely ezeknek a hajóknak 
lajstromozási kikötője gyanánt szerepel.

E cikk újítást tartalmaz a nemzetközi jog terén, amennyiben el
ismeri kizárólag szárazföldi államoknak' a jogút is tengeri kereskedelmi 
hajóraj tartására. Mivel azonban a nemzetközi jog értelmében a hajók 
nemzetiségét az általuk viselt lobogó határozza meg, a hajók lobogóvise
lési jogát pedig annak a kikötőnek állami hovátartozandósága álla
pítja meg, amelyben az illető hajó: lajstromozva van, a lajstromozásnak 
továbbá valamelyik kikötőben kell megtörténnie, lehetővé kellett tenni, 
hogy lajstromozási kikötő gyanánt necsak kikötő, hanem bármely az 
illető állam területén fekvő szárazföldi hely is szerepelhessen.

III. FEJEZET.

Tisztességtelen verseny.
210. cikk.

1. Magyarország kötelezi magát, hogy minden szük
séges törvényhozási és közigazgatási intézkedést megtesz

10*
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avégből, hogy a Szövetséges és Társult Hatalmak bárme
lyikétől származó nyersterményeket és ipari gyártmányo
kat a kereskedelmi forgalomban a tisztességtelen verseny 
minden módja ellen megvédje.

Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy lefog
lalással Vagy bármely más megtorló intézkedéssel meg
gátolja és megtiltja mindazoknak a termékeknek vagy 
áruknak a behozatalát és kivitelét, valamint belföldi gyártá
sát, forgalmát, eladását és árubabocsátását, amelyeken 
vagy amelyeknek közvetlen borítékán vagy külső csoma
golásán olyan jegyek, nevek, feliratok vagy bármiféle je
lek vannak, (amelyek közvetlenül vagy közvetve e termékek 
vagy áruk eredetének, nemének, természetének vagy kü
lönös minőségének hamis megjelölését foglalják magukban.

2. Magyarország a viszonosság feltétele mellett köte
lezettséget vállai arra, hogy alkalmazkodik valamely Szö
vetséges és Társult Országban érvényes és az illetékes 
hatóság utján vele szabályszerűen közölt azokhoz a tör
vényekhez, úgyszintén ezeknek a törvényeknek megfelelően 
keletkezett közigazgatási és birói határozatokhoz, amely 
törvények és határozatok meghatározzák vagy szabályoz
zák a tájmegjelölés jogát abban az országban termelt bo
rokra vagy szeszes italokra nézve, amelyhez az illető táj 
tartozik, vagy azokat a feltételeket, amelyek mellett a táj
megjelölés feltüntetése jogosult; az emlitett törvényekkel 
vagy határozatokkal ellenkező táj megjelöléseket viselő ter
mékek vagy áruk behozatalát, kivitelét, úgyszintén gyár
tását, forgalmát, eladását vagy árubabocsátását, Magyaror
szág meg fogja tiltani és a jelen cikk 1. szakaszában fog
lalt intézkedésekkel meg fogja gátolni.

A 210. cikk 1. pontja kötelezi Magyarországot, hogy a szövetséges és 
társult hatalmak árui számára a tisztességtelen verseny minden taja ellen 
kellő védelmet biztosítson.

A tisztességtelen verseny ügye a maga teljes egészében Magyarorszá
gon törvényhozásilag még nincsen szabályozva. Az Ausztriával 1907-ben kö
tött kiegyezés (1908: XII. t.-c.) alapján vállalt kötelezettség, valamint az 
ipari tulajdonjogra vonatkozó nemzetközi egyezmények becikkelyezése 
(1908: LII. t.-c. és 1913: Vili. t.-c.) folytán készült ugyan egy törvény- 
javaslat, amely' általában a tisztességtelen verseny minden lehető meg
nyilvánulása ellen kíván oltalmat biztosítani, e javaslat azonban törvény
erőre nem emelkedett. A tisztességtelen verseny egyes alakjai ellen védel
met nyújt mindazonáltal az ipartörvény (1884: XVII. t.-c.) és egyes spe
ciális törvények, mint pl. a csomagokban árult cikkek mennyiségtartalmá
nak helyes megjelöléséről 6 zóló 1893 . XXXIV. t.-c., az ország címerének 
használatáról szóló 1883: XVIII. t.-c. és más hasonló törvények, vala
mint a büntetőtörvénykönyv (1878: V. t.-c.) egyes rendelkezései.

E körülményre hívta fel a magyar békeküldöttség észrevételeiben a 
szövetséges és társult hatalmak figyelmét, amidőn reámutatott arra a 
nagy sérelemre, hogy a tisztességtelen verseny elleni oltalom nyújtására
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Magyarország egyoldahilag kőteleztetik anélkül* hogy számára e téren 
a kölcsönösség biztosíttatnék. A nemzetköz gazdasági etliika szempontjá
ból ez annál sajnálatosabb, mert ezáltal Magyarország teljesen védtelenné 
válik egyes szomszédaival szemben és ezek igy ellenszolgáltatás nélkül el
nyervén Magyarországon érdekeik védelmét, nem érzik majd indíttatva* 
magukat arra, hogy Magyarország részére viszonosságot biztosítsanak.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzékükben kijelen
tik, hogy annak, hogy a viszonosságot a 210. cikk 1. pontja 
nem mondja ki, az az oka, hogy a szövetséges és társult ha
talmak törvényhozásai e téren bizonyos különbségeket tüntetnek 
fel és hogy kevésbbé szükségesnek látszott az említett különbségek 
kiegyenlítése, mint Magyarország megfelelő kötelezettségeinek pon
tos megállapítása. Kijelenük egyébként, hogy foglalkoznak azzal a
kérdéssel, hogy nemzetközi értekezletet hívjanak egybe, amelynek feladata 
lenne a kereskedelmi és ipari védjegyek, valamint a származási jelzések 
tárgyában minden tekintetben kielégítő megoldást találni.

Elleniében a 210. cikk 1. pontjával ezen cikknek a borok és szeszes
italok tájmegjelölésének jogára vonatkozó 2. pontja Magyarország szá
mára a kölcsönösséget biztosítja. E pontnál félreértések elkerülése végett 
észrevételeiben a magyar békeküldöttség javasolta annak világos kimon
dását, hogy azok a megjelölések, amelyek eredeüleg táj megjelölést je
lentettek, de az általános nyelvszokás és kereskedelmi usance szerint már 
csak minőségi jelzésekként, faj megjelölésekként használatosak (pl. cognac, 
charnpagner. chartreuse, pilseni sör), nem tekintetnek a származás iránt 

megtévesztő célzatú áruneveknek. A magyar békeküldöttség nézete sze
rint ez a kiegészítés teljes összhangban lenne az 1891. évi április hó 
14-én Madridban az áruk hamis származási jelzésének megakadályozása 
iránt létrejött — Magyarországon eddig be nem cikkelyezett — megállapodás 
4. cikkével és azzal az általánosan elfogadott magyarázattal, melyet jez 
a cikk úgy a különböző Nemzetek törvényalkotásaiban, mint pedig a 
tudományos irodalomban nyert.

Ezen javaslatra vonatkozólag azonban a szövetséges és társult hatal
mak válaszjegyzékükben kijelentik, hogy a 2. pontnak teljesen világos 
a jelenlése és épen annak megakadályozására irányul, hogy valamely 
tájmégjelölés, amelyet a termelő országban akár törvények, akár köz- 
igazgatási vagy bírósági határozatok mint ilyet elismernek, Magyarorszá
gon figyelmen kívül hagyassák azzal a kifogással, hogy e megjelölés az 
illető termelő országon kívüli országokban általános megjelölés jellegé
vel bir.

E pont határozmányai azonban csakis borra és szeszesitalokra vo
natkoznak. Ennélfogva egyéb szokásos tájmegjelölések használata (pl. kölni 
viz, prágai sodar) továbbra is szabad marad.

A viszonosság engedélyezése e határozmány tekintetében Ma
gyarország számára különösen a tokaji bor védelme szempontjából bir 
nagy jelentőséggel.

A tisztességtelen versenyre vonatkozó határozmányok érvényessége 
időbeli kozlálozás alá nem esik. V. ö. e tekintetben a 215. cikknél lévő 
jegyzetet is.

IV, FEJEZET.

Bánásmód, a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgáraival.
211. cikk.

Magyarország kötelezi magát arra, hogy:
a) a" Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárait
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nem zárja el szakma, hivatás, kereskedelem és ipar gya
korlásától semmiféle olyan tiltó rendszabállyal, amely egy
formán alkalmazást nem nyerne minden külföldi állam
polgárra kivétel nélkül.;

b) a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai
val szemben nem állapit meg az a) pontban körülirt jo
gokat érintő semmiféle olyan rendelkezéseket vagy kor
látozásokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve az idézett 
pont szabályait sértenék, vagy amelyek a legtöbb kedvez
ményt élvező külföldi állampolgárokra alkalmazott sza
bályoktól el térők vagy azoknál kedvezőtlenebbek volnának;

c) a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgá
raira, javaikra, jogaikra vagy érdekeikre, ideértve azokat a 
társaságokat és egyesületeket is, amelyekben érdekelve 
vannak, nem vet ki semmiféle más,* vagy magasabb ter
het és illetéket vagy egyenes vagy közvetett adót, mint 
aminők saját állampolgárait vagy javaikat, jogaikat vagy 
érdekeiket terhelik, vagy terhelnék;

d) nem veti alá egyik Szövetséges és Társult Hatalom 
állampolgárait sem olyan korlátozásnak, amely ezeknek a 
a Hatalmaknak állampolgáraival szemben 1914. évi julius 
hó 1. napján nem volt alkalmazható, kivéve, ha ugyanez 
a korlátozás egyaránt vonatkozik saját állampolgáraira is.

A 211. cikk a) és b) pontjai arra kötelezik Magyarországot, hogy a 
szövetséges és társult hatalmak állampolgárait szakma, hivatás, keres
kedelem és ipar gyakorlása tekintetében a legnagyobb kedvezményes el
bánásban részesítse.

E cikk c) pontja továbbá a szövetséges és társult hatalmak állam
polgárai, azok javai, jogai, érdekei, valamint társaságai és egyesületei 
számára a magyar állampolgárokkal való egyenlő elbánást biztosítja a 
közterhek tekintetében, mig a d) porit 1914. évi julius hó 1-én érvényben 
nem állott újabb korlátozásoknak az életbeléptetését tilalmazza, hacsak 
ezen uj korlátozások nem vonatkoznak egyúttal a magyar állampolgi- 
rokra is.

E  határozmányok abban az irányban jelentenek súlyos piegterhe- 
lést Magyarország számára, hogy egyoldalú kötelezettséget rónak reá. 
Bár az újabb kor kereskedelmi szerződéseinek határozmanyai a lenti el
veknek megfelelnek, mindazonáltal a viszonosság biztosításának hiánya igen 
messzemenő következményekkel jár a magyar állampolgárokra, főleg pe
dig vállalatokra. Mert mig a szövetséges és társult hatalmak állampolgárai 
és vállalatai számára a teljesen szabad és súlyosabb terheknek aljá nem 
vethető működés Magyarország területén biztosítva van, addig a magyar 
állampolgárok és vállaljatok a szövetséges és társult hatalmak országaiban 
különbözeti elbánásban részesülhetnek, ami működésűk teljes megbéní
tására is vezethet

Súlyosbítja a helyzetet még az a körülmény is, hogy a 215. cikk) 
3. bekezdés© a Nemzetek Szövetségének Tanácsát felhatalmazza, hogy e 
cikk eredetileg öt évre tervezett érvényességének időtartamát még további 
öt évre meghosszabbíthassa.
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Már pedig ez a tiz évi időtartam oly hosszú, hogy az alatt a kül
földi vállalatok Magyarországon lábukat erősen megvethetik, a magyar 
vállalatok ellenben a külföldön szinte teljes bizonyossággal tönkremennek.

Ezen terhek felismerése vezette a magyar békéküldöttségel, amidőn 
észrevételeiben e cikk határozmányaira vonatkozólag a viszonosság enge
délyezését kérte, ha nem is valamennyi szövetséges és társult hatalom, 
legalább mégis azok részéről, amelyek Magyarország területéből) gya
rapodtak.

Válaszjegyzékükben azonban a szövetséges és társult hatalmak ki
jelentik. hogy a viszonosság tekintetében nem vállalhatnak egyetemleges 
kötelezettségei, egyrészről az ide vonatkozó törvényeikben mutatkozó el
térések miatt, másrészről pedig azért, mert a háború előtt különböző le
telepedési egyezményeket kötöttek. Ami továbbá az átcsatolt területeken 
élő magyar állampolgárok védelmét illeti, ezt nemcsak az állampolgárság
ról szóló fejezetben mái' előirt biztosítékok, hanem ezenkivül a Szerződés 
44., 47., 52. és 363. cikkeiben említett külön egyezmények is biztosíthat
ják. (L. a felsorolt cikkeket és az azokhoz tartozó jegyzeteket).

Az egyes lapközleményekből ismeretessé vált fentieknek megfelelő 
szerződések azonban o-ly határozmányt, amely a magyar békeküldöttség 
által hangoztatott aggályokat elhárítaná, nem tartalmaznak.

A szövetséges és társult hatalmak érvelése tehát semminemű biztosí
tékot nem nyújt Magyarország számára.

Észrevételeiben a magyar békeküldöttség hangsúlyozta még azt is, 
hogy szerződéses utón sem lesz képes saját állampolgárainak az érde
keit a szövetséges és társult hatalmak országaiban megvédeni, mert egy
oldalúig minden kötelezettség* megadására kötelezve lévén, nincs mód
jában a kért engedmény fejében megfelelő ellenszolgáltatást nyújtani. Erre 
vonatkozólag a szövetséges és társult hatalmak utalnak a 224. cikk ren
delkezésére, amelynek értelmében mindegyik szövetséges és társult hata
lomnak jogában áll újból életbeléptetni azokat a szerződéseket és meg
egyezéseket, amelyeket a 211. cikkben érintett kérdések szabályozása te
kintetében akár a Kettős Monarchiával, akár a Magyar Állammal kötött, 
vagy azokra vonatkozólag uj megegyezéseket létesíteni.

Természetes azonban, hogy ily uj egyezmények létesítését a Magyar- 
országra rótt egyoldalú kötelezettség módfelett megnehezíti.

212. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai sze

mélyük, javaik, jogaik és érdekeik tekintetében magyar 
területen állandó védelemben részesülnek és szabadon 
fordulhatnak a bíróságokhoz.

Megfelel a tényleges állapotnak.

213. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri állampol

gárainak olyan uj honosságát, amelyet azok a Szövetséges 
és Társult Hatalmak törvényei szerint és e Hatalmak il
letékes hatóságainak határozatai alapján akár honosítás
sal, akár valamely szerződés rendelkezése folytán megsze
reztek, vagy megszerezhetnek és hogy az uj honosság
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megszerzésének okából ilyen állampolgárait minden tekin
tetben feloldja eredeti hazájukkal szemben fennálló min
denféle kötelezettségeik alól.

E cikknek1, amely a magyar állampolgárság megszűnése tekinte
tében a szövetséges és társult hatalmak törvényeit és az  említett hatal
mak illetékes hatóságainak a határozatait teszi irányadóvá, igen messze
menő jelentősége van, dacára annak, hogy a szövetséges és társult hatal
mak válaszjegyzékükben kijelentik, hogy e kikötésnek nincs más célja, 
csak az. hogy megakadályozza az összeütközéseket és kétségeket, amelyek 
tapasztalás szerint a «kettős állampolgárságból eredhetnek.

Ily rendelkezésnek a felvétele azonban az említett cél elérése szem
pontjából felesleges, mert az állampolgárságot szabályozó magyar törvény 
(1879: L. t.-c.) a magyar állam kötelékéből való elbocsátást mindenki szá
mára biztosítja, aki az állammal szemben fennálló és törvényeken ala
puló kötelezettségeinek eleget tett.

Ilyképen tehát e rendelkezés lehetővé tesz^ azt, hogy valaki lázon 
szándékkal szerezze meg valamely szövetséges és társult hatalom állam
polgárságát, hogy Magyarországgal szemben fennálló kötelezettségei alól 
mentesüljön még akkor is, ha lakhelyét magyar területen továbbra is 
megtartja.
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214. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak Magyarország vá

rosaiba és kikötőibe főkonzulokat, konzulokat, alkonzulo- 
kat és konzuli ügynököket nevezhetnek ki. Magyarország 
kötelezi magát, bogy ezeknek a főkonzuloknak, konzulok
nak, alkonzuloknak és konzuli ügynököknek kijelölését, 
akiknek nevét vele közölni fogják, elismeri és a rendes 
szabályok és szokások szerint megengedi feladataik tel
jesítését.

A nemzetközi jog értelmében minden államnak jogában állott, hogy 
egyes városokat, országrészeket az összes államok konzuljai elől meg
különböztetés nélkül elzárhasson, valamint hogy egyes neki személyileg 
nem tetsző egyénekkel szemben az elismertetést (exequaturát) megtagad
hassa. illetve visszavonhassa. A 214. cikk rendelkezései Magyarországtól 
e jogot megvonják, úgy, hogy bármely szövetséges és társult hatalom 
Magyarország bármely kikötőjébe és városába bárkit konzul gyanánt ki- 
küldhet, anélkül, hogy Magyarországnak módjában lenne ezt megaka
dályozni. A magyar békeküldöttség ennélfogva Magyarország ré
szére a viszonosság megadását és az eddigi joggyakorlat fenntartását 
kérte. E kívánságra a szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzékükben 
kijelentik, hogy nem hajlandók megadni Magyarországnak a viszonos
ságot konzuloknak városaikban és kikötőikben való letelepedése tekin
tetében. Kijelentik egyébként, hogy semmi sem áll útjában annak, hogy az 
egyes szövetséges és társult hatalmak és Magyarország között a habom 
előtt fennállott konzuli egyezmények a 224. cikk alkalmazásával újból 
életbe lépjenek, vagy hogy magyar konzuloknak területeikre való bocsá
tása tárgyában Magyarország és a Hatalmak között uj egyezmények jöj
jenek létre.
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Ily tij egyezmények létre jövetelét azonban igen megnehezíti Magyar 
országnak a jelen cikkben foglalt egyoldalú és időtartajmilag nem kor
látozott kötelezettsége. Utóbbi tekintetben v. ő. a 215. cikknél lévő 
jegyzetet.

V. FEJEZET.
Általános rendelkezések.

215. cikk.
A fenti I. fejezetben Magyarországra rótt kötelezett

ségek érvényessége a jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított öt év múlva megszűnik, hacsak a szövegből más 
nem következik, vagy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
ennek a határidőnek eltelte előtt legalább tizenkét hó
nappal akként nem határoz, hogy ezek a kötelezettségek 
változtatással vagy anélkül további időre is érvényben 
maradjanak.

De megegyezés áll fenn arra nézve, hogy a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa ellenkező határozata nélkül a 200., 
201., 202. vagy 203. cikkekben Magyarországra rótt köte- 0 
lezettségekre a jelen Szerződés életbelépésétől számi to tt 
háromévi határidő eltelte után nem hivatkozhatik az a 
Szövetséges és Társult Hatalom, amely nem részesítene Ma
gyarországot a viszonosságnak megfelelő elbánásban.

A 211. cikk változtatással vagy anélkül ennek az ötévi 
határidőnek eltelte után is érvényben marad arra az 
időre, amelyet a Nemzetek Szövetségének Tanácsa szó
többséggel fog meghatározni, de ez az idő öt évet nem 
haladhat meg.

Az I. fejezet (200—208. cikkek) tartalmazza a vámszabályok, jvám- 
dijak és vám korlátozások tekintetében Magyarországra rótt kötelezettsége
ket. Ezen terhek érvényben tartására vonatkozólag a 215. cikk első be
kezdése általában öt évi — a Nemzetek Szövetségének Tanácsa által meg
hosszabbítható — időtartamot állapit meg.

Ezen általános határozmány alól azonban a jelen cikk második1 
bekezdése kiveszi a 200—203. cikkekben foglalt rendelkezéseket. Ezen be
kezdés határozmánya értelmében a Magyarország által a szövetséges és 
társult hatalmak javára az egyoldalú legnagyobb kedvezmény nyújtására 
vonatkozó kötelezettség a békeszerződés életbelépésétől számított három 
év mulvp megszűnik és Magyarország további két éven át a legnagyobb 
kedvezményt csakis azon szövetséges és társult hatalmaknak köteles ren
delkezésre bocsátani, amelyek neki e téren a viszonosságnak meglelelő 
elbánást biztosítják. Mindazonáltal a Nemzetek Szövetségének Tanácsa szá
niára e bekezdés is biztosítja a három évi időtartam meghosszabbításá
nak a jogát

A 215. cikk harmadik bekezdése a szövetséges és társult hatalmak 
állampolgáraira vonatkozó legnagyobb kedvezményes, illetve paritásos el
bánásra nézve a 211. cikkben foglalt kötelezettség időtartamát — az ere
deti öt évi időtartamnak a Nemzetek Szövetsége Tanácsa által való meg
hosszabbítását feltételezve — legfeljebb 10 évi időtartamban állapítja meg.
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A 210. cikknek a tisztességtelen versenyre, valamint a 214. cikknél* 
a konzulküldési jogra vonatkozó határozmányai időbeli korlátozás alá 
nem esnek.

216. cikk.
Ha a Magyar Kormány nemzetközi kereskedelmi te

vékenységet folytatna, ebben a tekintetben nem illetik meg 
őt az állami felségjogból eredő jogok, kiváltságok és men
tességek és nem is tekinthető olyannak, mintha ilyenek
nél rendelkeznék.

E cikk értelmében Magyarország a nemzetközi kereskedelem terén 
állami hatalmi eszközökkel nem élhet. E határozmány, amely egyébként 
a versaillesi szerződés 281. és a st.-germaini szerződés 233. cikkével azo
nos, azon lehetőséggel számol, hogy a központi hatalmak az államszociális 
intézményeknek kiépítésével kapcsolatban mint gazdasági nagyvállalatok 
a külföldön is szerepelhetnének.

II. CÍM.
Nemzetközi szerződések.

Kollektiv egyezmények újbóli alkalmazása (217—221. és 230. cikkek)." 
Kétoldalú egyezmények újbóli alkalmazásának közlése (224. cikk). Csat
lakozás kollékth egyezményekhez (222., 223. és 230. cikkek). Csatlako
zás kötendő egyezményekhez (218. cikk ut. bek. és 219. cikk). Nemzetközi1 
egyezmények érvénytelenítése (225. és 227. cikkek). Nemzetközi egyezmé
nyeken alapuló kiváltságok érvénytelenítése (228. cikk). Nemzetközi egyez
ményeken alapuló jogok és előnyök biztosítása a szövetséges és társult 
hatalmak javára (222. cikk 2. bek., 226. és 229. cikkek).

217. cikk.

A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve s az abban 
foglalt rendelkezések fenntartásával, a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia által kötött gazdasági vagy szakszerű jelleggel 
biró többoldalú szerződések, egyezmények és megegyezé
sek közül Magyarország és az illető Szerződő Félként 
szereplő Szövetséges és Társult Hatalmak között csupán 
az itt és a következő cikkekben felsoroltak nyernek al
kalmazást:

1. a tengeralatti kábelek védelme tárgyában 1884. évi 
március hó 14.-én, 1886. évi december hó 1.-én és 1887. 
évi március hó 23.-án kötött egyezmények és az 1887. éri 
julius hó 7.-én kelt zárójegyzőkönyv;

2. n nemzetközi automobilforgalom tárgyában 1909. 
évi október hó 11.-én kötött egyezmény;
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3. a vámvizsgálat alá eső teherkocsik ólomzár alá he
lyezése tárgyában 1886. évi május hó 15.-én kötött meg
egyezés és az 1907. évi május hó 18.-án kelt jegyzőkönyv;

4. a vasutak műszaki egysége tárgyában 1886. évi má
jus hó 15.-én kötött megegyezés;

5. a vámtarifák közzétele és a vámtarifák közzététele 
céljából nemzetközi Unió létesitése tárgyában 1890. évi 
julius hó 5.-én kötött egyezmény;

6. a török vámtarifa emelése tárgyában 1907. évi áp
rilis hó 25.-én kötött egyezmény;

7. a Szund tengerszorosban és a Beit tengerszorosok
ban szedett hajózási illetékek megváltása tárgyában 1857. 
évi március hó 14.-én kötött egyezmény;

8. az elbai hajózási illetékek megváltása tárgyában 
1861. évi junius hó 22.-én kötött egyezmény;

9. a scheldei hajózási illetékek megváltása tárgyában 
1863. évi julius hó 16.-án kötött egyezmény;

10. a Szuezi csatorna szabad használatát biztosító 
végleges szabályozás tárgyában 1888. évi október hó 29.-én 
kötött egyezmény;

11. a hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segély- 
nyújtásra és mentésre nézve bizonyos szabályok egysége
sítése tárgyában 1910. évi szeptember hó 23.-án kötött 
egyezmény;

12. a kórházhajóknak kikötői illetékek és dijak alól 
való mentesítése tárgyában 1904. évi december hó 21.-én 
kötött egyezmény;

13. a nők éjjeli munkájának eltiltása tárgyában 1906. 
évi szeptember hó 26.-án kötött egyezmény;

14. a leánykereskedés elnyomása tárgyában 1904. évi 
május hó 18.-án és 1910. évi május hó 4.-én kötött egyez
mények;

15. a fajtalan közlemények forgalmának elnyomása 
tárgyában 1910. évi május hó 4.-én kötött egyezmény;

16. az 1903. évi december hó 3.-án kötött egészség- 
ügyi egyezmény, valamint az 1892. évi január hó 30.-án 
az 1893. évi április hó 15.-én, az 1894. évi április hó 3.-án 
és az 1897. (i évi március hó 19.-én aláirt előző egyez
mények;

17. a méterrendszer egységesítése és tökéletesítése tár
gyában 1875. évi május hó 20.-án kötött egyezmény;

18. az erősen ható gyógyszerek készítésének egysége
sítése tárgyában "1906. évi november hó 29.-én kötött 
egyezmény;
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19. az egységes hangvilla megállapítása tárgyában 
1885. évi november hó 16.-án és 19.-én kötött egyezmény;

20. a Rómában Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet lé
tesítése tárgyában 1905. évi junius hó 7.-én kötött egyez
mény; i

21. a filokszéra elleni védőrendszábályok tárgyában 
1881. évi november hó 3.-án és 1889. évi április hó 15.-én 
kötött egyezmények;

22. a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme tár
gyában 1902. évi március hó 19.-én kötött egyezmény;

23. a kiskorúak gyámsága tárgyában 1902. évi junius 
hó 12.-én kötött egyezmény.

A szövetséges és társult hatalmak 1920. évi május hó 6-án kelt 
válás7]egyzékükben a magyar küldöttség észrevételeinek igazat adva meg
állapítják. hogy «a volt Osztrák-Magyar Monarchia által kötött gazdasági 
vagy szakszerű' jelleggel bíró többoldalú szerződések, egyezmények és 
megegyezések» kifejezés épp úgy vonatkozik a magyar állam' részéről kü
lön kötött, mint az osztrák állammal együttesen kötött egyezményekre.

A cikkben felsorolt egyezmények közül magyar törvényekbe vannak 
iktatva :

az 1. pont alatt «említett egyezmények (1888: X. és XI. t.-c.); 
ai 10. pont alatt említett egyezmény (1889: XX. t.-c.); erre vonatkozó

lag l.a 91. cikket is;
a! 11. pont alatt említett egyezmény (1913:1. t.-c.);
a) 12. pont alatt említett egyezmény (1913: XLVIII. t.-c.); i
a! 13. pont alatt említett egyezmény (1908: L ili. t.-c.);
a 14. pont alatt említett egyezmények (1912:XLIX. és LX1. t.-c.);
a! 15. pont alatt említett egyezmény (1912: L. t.-c.);
ai 16. pont alatt említett egyezmények (1903: XXI., 1894: Vili., ÍX.> 

1898: XXXI. és 1900: XXIII. t-c.);
* a) 17. pont alatt említett egyezmény (1876:11. t.-c.); 

a 20. pont alatt említett egyezmény (1908:XVili. t.-c.): 
a 21. pont alatt említett egyezmények (1882: XV. és 1889: XL1. t.-c.); 
a 22. pont alatt említett egyezmény (1906:1. t.-c.); és 
a 23. pont alatt említett egyezmény (1911: XXIII. t.-c.); ez Utóbbi 

egyezménnyel kapcsolatban emlitésreméltó, hogy az 1911: XXI. és XXII., 
valamint az 1912: LII. törvénycikkekbe iktatott többi hágai magánjogi 
egyezményekről a cikk nem emlékezik meg, amiért is ezek ezentúl a béke- 
szerződést megerősítő államokkal szemben nem nyernek alkalmazást.

A cikk első bekezdésében használt az a kifejezés, hogy a cikkben 
felsorolt egyezmények «gazdasági vagy szakszerű jelleggel» bírnak, nem 
szabatos, mert az egyezmények címének áttekintéséből is kitűnik, hogy a 
cikkben más jellegű egyezményekről is van szó.

A 4  pont alatt említett egyezményre nézve 1. a 300. cikk 1. pont
ját is.

A török vámtarifa emelésére vonatkozó s a 6. pont alatt felemlí
tett egyezményre nézve a szövetséges és társult hatalmaknak 1920. má
jus 6-iki válaszjegyzéke azt a kijelentést tartalmazza, hogy ennek az egyez
ménynek újbóli életbeléptetése részben a Németországgal, Ausztriával és 
Bulgáriával már előbb kötött szerződéseknek, részben annak a kötelező tt-

3nek következménye, amelyet Magyarország a 74. cikk szerint magára 
lalt.
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Megjegyzendő végül, hogy ai magyar küldöttség a 217. cikkben fel
sorolt egyezmények némelyikére nézve észrevételeket tett, de ezeket a'z 
észrevételeket ai "szövetséges és társult hatalmak nem fogadták el.

218. cikk. .
A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve a Magas Szer

ződő Felek a maguk részéről újból alkalmazni fogják az 
alább felsorolt egyezményeket és megállapodásokat, Ma
gyarország pedig kötelezi magát, hogy a jelen cikkben fog
lalt különös rendelkezéseket megtartja.

Postaegyezmények :
az egyetemes posta-egyesületre vonatkozólag Becsben 

ben 1891. évi julius hó 4.-én kötött egyezmények és meg
állapodások;

a posta-egyesületre vonatkozólag Washingtonban 1897. 
évi junius hó 15.-én kötött egyezmények és megállapodások;

a posta-egyesületre vonatkozólag Rómában 1906. évi 
május hó 26.-án kötött egyezmények és megállapodások.

Táviróegyezmények:
a Szentpétervárott, 1875. évi julius hó 10/22.-én kötött 

nemzetközi táviró egyezmény ek;
a nemzetközi távirókonferencia által Lisszabonban 

1908. évi junius hó 11.-én megállapitott szabályzatok és 
díjszabások.

Magyarország kötelezi magát, hogy az egyetemes posta- 
egyesülethez és a nemzetközi táviró egylethez tartozó 
vagy azokhoz csatlakozó uj Államokkal oly különös meg
állapodások kötéséhez, aminőket a szóban forgó egyez
mények és megállapodások kilátásba helyeznek, hozzájá
rulását nem fogja megtagadni.

A felsorolt postaszerződések (1- az 1892: XI., 1901:XXVI1. és 1908. évi 
XLV törvénycikkeket) bevezető része általában akként van szövegezve, 
hogy belőlük az a következtetés vonható, hogy a későbbi szerződések 
a korábbi szerződések helyébe lépnek s így kérdéses, vájjon nem lett 
volna-e elegendő e helyütt csak az időrendben legutolsó postaszerződésre 
hivatkozni. Megjegyzendő, hogy a felemlített postaszerződések előtt is köt
tettek már hasonló tárgyú szerződések, amelyek nálunk az 1875: Vili., 
1879: XIV. és 1886: XII. törvénycikkekbe vannak iktatva.

A cfkk mlem emlékezik meg a postai megbízások teljesítésére vonat
kozó szolgálatnak szabályozása iránt Lisszabonban 1885. március 21-én 
kötött és az 1886: XIII. törvénycikkbe iktatott egyezményről, pedig ennek 
rendelkezései, amennyiben az egyetemes postaszerződéssel nem ellenkez
nek, a világháború előtt hatályban lenni látszanak.

A szentpétervári táviróegyezmény az 1875: LV1. törvénycikkbe van 
iktatva.
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219. cikk.
'A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve a Magas Szer

ződő Felek a maguk részéről újból alkalmazni fogják az 
1912. évi julius hó 5.-én kötött nemzetközi szikratáviró 
egyezményt. Magyarország pedig kötelezi magát, hogy meg 
fogja tartani azokat az ideiglenes szabályokat, amelyeket 
vele a Szövetséges és Társult Hatalmak közölni fognak.

Ha a jelen Szerződés életbelépésétől számitott öt éven 
belül az 1912. évi julius hó 5.-én kelt egyezmény helyett 
a nemzetközi szikratáviróforgalom szabályozására uj 
egyezményt kötnének, ez az uj egyezmény kötelező lesz 
Magyarországra még abban az esetben is, ha Magyarország 
vonakodnék az egyezmény kidolgozásában résztvenni. vagy * 
azt aláírni.

Ez az uj egyezmény egyszersmind a hatályba léptetett 
ideiglenes szabályok helyébe fog lépni.

A szikratávíró-egyezménnyel kapcsolatban, amelyet nálunk az 1914 
évi XVI. t.-c. iktatott törvénybe, a szövetséges és társult hatalmak válasz
jegyzéke aí következőket tartalmazza:

«A 219. cikk megadja Magyarországnak a lehetőséget arra nézve, hogy 
a tervezett uj szikratáviróegyezmény kidolgozásában résztvegyen s így Ma
gyarországnak módjában lesz, hogy véleményét meghallgassák. A Szö
vetséges és Társult Hatalmak nem hajlandók a Nemzetek Szövetségének! 
döntése alá bocsátani Magyarország esetleges észrevétele t a* részükről eset
leg kidolgozandó egyezmény rendelkezéseire vonatkozólag1 és nem tekin
tik túlságosan terhes kötelezettségnek azt, hogy oly tárgy tekintetében, 
amely az európai nemzetek kereskedelmének békés lebonyolítását és a 
nemzetközi hirszolgálatot érinti, Magyarországnak majd csatlakoznia kell 
aí többi részes Hatalom egyhangú megállapodásához.»

220. cikk.
'Az ipari tulajdon védelme tárgyában Párisban 1883. 

évi március hó 20.-án kötött és Washingtonban 1911. évi 
évi junius hó 2.-án módosított nemzetközi egyezmény 
és a gyári és kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstro
mozása tárgyában 1891. évi április hó 14.-én kötött meg
állapodás a jelen Szerződés életbelépésétől kezdve alkal- 
kalmazást nyernek annyiban, amennyiben azokat a jelen 
Szerződésből folyó kivételek és korlátozások nem érintik 
és nem módosítják.

Az itt felsorolt egyezményeket 1. az 1913: VIII. törvénycikkben.
A magyar küldöttség észrevételeire tekintettel a szövetséges és tár

sult hatalmak válaszjegyzéke magától értetődőnek jelenti ki, hogy az 
itt említett Unióegyezmények alatt a Washingtonban 1911-ben elfogadott 
szöveget kell érteni az ahhoz függesztett magyarázó jegyzőkönyvvel együtt.

L. még a 241—245. és 257. cikkeket is.
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221. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve a magas Szer

ződő Felek a maguk részéről alkalmazni fogják a polgári 
eljárás tárgyában Hágában 1905. évi julius hó 17.-én kö
tött egyezményt. Mindazonáltal ez a rendelkezés nem vo
natkozik és nem fog vonatkozni Franciaországra, Portugá
liára és Romániára.

A hágai polgári eljárási egyezményt 1. az 1909: XIV. törvénycikkben.

222. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a megszabott alak

szerűségek mellett s a jelen Szerződés életbelépésétől 
számított tizenkét hónap eltelte előtt csatlakozni fog az 
irodalmi és művészeti müvek védelme tárgyában Bernben 
1886. évi szeptember hó 9.-én kötött, Berlinben 1908. évi 
november hó 13.-án módosított és a Bernben 1914. évi 
március hó 20.-án aláirt pótjegyzőkönyvvel kiegészített 
nemzetközi egyezményhez.

Magyarország kötelezi magát, hogy a fentjelzett egyez
ményhez való csatlakozásnak időpontjáig a Szövetséges és 
Társult Hatalmak állampolgárainak irodalmi és művészeti 
müveit az említett nemzetközi egyezmény elveinek megfelelő 
tényleges rendelkezésekkel elismeri és megvédi.

Egyébként ! függetlenül a fentemlitett csatlakozástól, 
Magyarország kötelezi magát arra is, hogy minden egyes 
Szövetséges és Társult Hatalom állampolgárainak minden 
irodalmi és művészeti müvét továbbra is legalább oly el
ismerésben és oly védelemben részesíti, amely az 1914. 
feltételeknek megfelel.

Magyarországnak az irodalmi és művészeti müvek védelmére alakult 
berni nemzetközi Unióba való belépésről már néhány évvel ezelőtt tör
vénytervezet készült, amelynek tárgyalása és benyújtása azonban a közbe
jött események folytán elmaradt

A magyar küldöttség észrevételeire tekintettel a szövetséges és tár
sult hatalmak válaszjegyzéke magától értetődőnek jelenti ki, hogy az itt 
említett Unió-egyezmények alatt a Berlinben 1908-ban elfogadott^ szöveget 
kell érteni az egyezményekhez függesztett magyarázó jegyzőkönyvekkel 
és nyilatkozatokkal együtt.

L. még a> 241—215. és 257. cikkeket is.

223. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy csatlakozni fog a 

következő egyezményekhez:
1. a fehér foszfor használatának a gyufagyártásban 

való eltiltására vonatkozólag 1906. évi szeptember hó 26.-án 
kötött egyezményhez;
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2. a kereskedelmi statisztikák egységesítésére vonatko
zólag 1913. évi december hó 31.-én kötött egyezményhez.

V. ö. » fehér vagy sárga foszforral való gyujtógyártás eltiltásáról 
szóló 1911: V. t-c. rendelkezéseivel.

224. cikk.
A jelen Szerződés általános elveinek vagy különös ren

delkezéseinek szelleméből kiindulva, minden egyes Szövet- 
vetséges és Társult Hatalom hivatalosan közölni fogja Ma
gyarországgal a volt Osztrák-Magyar Monarchiával kötött 
mindazokat a kétoldalú egyezményeket, amelyeknek meg
tartását kívánni fogja.

A jelen cikkben említett hivatalos közlés vagy köz
vetlenül vagy valamely más Hatalom közvetítésével fog 
történni. A közlés vételét Magyarország írásban fogja el
ismerni; az újból való életbelépés időpontja a hivatalos 
közléssel veszi kezdetét.

A Szövetséges és Társult Hatalmak egymásközt köte
lezik magukat arra, hogy Magyarországgal szemben csak 
oly egyezményeket fognak alkalmazni, amelyek a jelen 
Szerződéi rendelkezéseinek megfelelnek.

A hivatalos közlés esetleg meg fogja jelölni ezekuek 
az egyezményeknek rendelkezései közül azokat, amelyek a 
jelen Szerződés rendelkezéseinek nem felelnek meg, s így 
újból nem alkalmazhatók.

Véleményeltérés esetében a Nemzetek Szövetsége lesz 
hivatva dönteni.

A hivatalos közlésre a Szövetséges és Társult Hatal
mak a jelen Szerződés életbelépésétől számított hathónapi 
határidő áll rendelkezésre.

Csak azok a kétoldalú egyezmények lépnek életbe a 
Szövetséges és Társult Hatalmak és Magyarország között, 
amelyek ily közlés tárgyai voltaic.

A fentemlitett szabályok a jelen szerződést aláíró bár
mely Szövetséges és Társult Hatalom és Magyarország kö
zött fennálló minden kétoldalú egyezményre alkalmazást 
nyernek, még abban az esetben is, ha az illető Szövetsé
ges és Társult Hatalom nem volt hadiállapotban Magyar- 
országgal.

E cikk rendelkezései a volt Osztrák-Magyar Monarchia és az egyes 
szövetséges és társult hatalmak között kötött kétoldalú egyezmények új
bóli életbeléptetésének kérdését az érdekelt szövetséges és társult hatalom 
egyoldalú döntésére bízza s Magyarországnak csupán a hivatalos közlés 
vétele után lesz joga véleményeltérés esetében a Nemzetek Szövetségéihez 
fordulni.
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A békeküldöttség a: cikk egyoldalú s ránk nézve sérelmes rendel
kezései ellen felszólalt, de a szövetséges és társult hatalmak c felszóla
lásnak a következő indokolással nem adtak helyt:

«Abból, hogy a Szövetséges és Társult Hatalmak egymás között kö
telezettséget vállaltak arra nézve, íhogy Magyarországgal szemben csak 
azokat az egyezményeket fogják alkalmazni, amelyek a jelen Szerződés 
rendelkezéseivel összhangban állanak és amennyiben erre nézve vélemény- 
eltérés lenne közöttük, a Nemzetek Szövetsége lesz hivatva dönteni, Ma
gyarország komoly biztosítékokat nyer a méltányosság és a szabályszerű 
alkalmazás tekintetében. A magyar Küldöttség részéről javasolt szöveg 
ismét vita tárgyává tenné azoknak a kétoldalú nemzetközi egyezmények
nek nagy részét, amelyeknek újbóli alkalmazása szükséges ahhoz, hogy 
Magyarország és a Szövetséges és Társult Hatalmak között a normális 
érintkezés helyreálljon.»

A válaszjegyzéknek a 217. cikkre vonatkozó részéből (1. a 217. cikk 
jegyzetét), de a dolog természetéből és a jelen cikk utolsó bekezdésének' 
szövegéből (ahol bármely szövetséges és társult hatalom és Magyarország 
között fennálló kétoldalú egyezményekről van szó) is következik, hogy a 
224. cikk szempontjából a volt Osztrák-Magyar Monarchiával kötött két
oldalú egyezmények alatt érteni kell a magyar állammal külön kötött 
egyezrr én veket is.

A 224. cikknek azalól a rendelkezése alól, hogy minden egyes szövet
séges és társult hatalom a hatodik bekezdésben megszabott határidő alatt 
közölheti az életbeléptetni kívánt egyezményeket, a békeszerződés több más 
cikkében kivételt állapit meg; igy"a 87. cikk az Egyiptommal, a 94. cikk 
a Sziáminál, a 227. cikk az Oroszországgal és Romániával kötött összes 
egyezményeket — függetlenül a; 224. cikk rendelkezéseitől — megszünteti.

225. cikk.
Magyarország kijelenti és elismeri, hogy mindazok a 

szerződések, egyezmények vagy megegyezések, amelyeket 
ő, vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia Németország
gal, Ausztriával, Bulgáriával vagy Törökországgal 1914. évi 
augusztus hó 1. napja óta a jelen Szerződés életbelépé
séig kötött, érvénytelenek.

Ez ai cikk a volt szövetségeseinkkel a világháború alatt kötött min
den egyezményt érvénytelenit.

226. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a Szövetséges és 

Társult Hatalmaknak, valamint az említett Hatalmak tiszt
viselőinek és állampolgárainak javára biztosítani fogja 
mindazoknak a jogoknak és előnyöknek, bárminők is le
gyenek azok, élvezetét, amelyeket ő, vagy a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia Németországnak, Ausztriának, Bulgá
riának vagy Törökországnak, avagy ez Államok tisztvise
lőinek és állampolgárainak javára az 1914. évi augusztus 
hó 1. napjáig kötött szerződések, egyezmények vagy meg
egyezések alapján biztosíthatott és pedig mindaddig, amíg 
ezek a szerződések, egyezmények vagy megegyezések ha
tályban maradnak.

ll
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A Szövetséges és Társult Hatalmak fenntartják maguk
nak a jogot arra nézve, hogy ezeknek a jogoknak és elő
nyöknek élvezetét elfogadják-e, vagy sem.

E cikk felvételének céljai a szövetséges és társult hatalmak válasz
jegyzéke szerint az volt, hogy az ő tudtokon kívül s az ő hátrányukra 
kötött esetleges egyezményeken alapuló mindenféle kedvezőtlen bánás
mód ellen biztosítsák magukat.

227. cikk.
Magyarország kijelenti, és elismeri, hogy mindazok a 

szerződések, egyezmények vagy megegyezések, amelyeket 
ő, vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi julius 
28.-a előtt, vagy ez időpont után a jelen Szerződés élet
belépéséig Oroszországgal vagy bármely Állammal vagy 
Kormánnyal, amelynek terCilete azelőtt Oroszországhoz 
tartozott, avagy Romániával megkötött, érvénytelenek.

Ez 3 cikk, amely kivétel a 224. cikk rendelkezései alól, Oroszország
gal, illetve a volt Oroszbirodalomhoz tartozott területen alakult állam
mal vagy kormánnyal, továbbá Romániával kötött összes egyezménye
ket semmissé nyilvánítja.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzéke szerint Románia 
önként lemondott a 224. cikkben biztosított jogáról mind az 1918. évi 
julius hó 2S-ikát megelőző időben Magyarországgal kötött egyezmények, 
mind pedig- a későbbi egyezmények életbeléptetésére vonatkozólag.

L. 3 73. és a  193. cikkeket is.

228. cikk.
Abban az esetben, ha valamely Szövetséges és Társult 

Hatalom, Oroszország, vagy valamely oly Állam vagy Kor
mány, amelynek területe azelőtt Oroszországhoz tartozott, 
1914. évi julius hó 28.-a óta katonai megszállás következ
tében, avagy bármely más módon vagy okból, kénytelen 
lett volna Magyarországnak, a volt Osztrák-Magyar Mon
archiának vagy magyar állampolgárnak valamely közha
tósági intézkedés folytán bárminemű engedélyt, kiváltságot 
vagy kedvezményt nyújtani vagy nyujtatni, a jelen Szer
ződés ezeket az engedélyeket, kiváltságokat és kedvezmé
nyeket jogérvényesen megsemmisíti.

Azok a terhek vagy kártérítési igények, amelyek ebből 
a megsemmisítésből kifolyólag esetleg támadhatnának, sem 
a Szövetséges és Társult Hatalmakkal, sem azokkal a Ha
talmakkal, Államokkal, Kormányokkal vagy közhatóságok
kal szemben, amelyeket a jelen cikk kötelezettségeik alól 
felold, nem érvényesíthetők.

A világháború alatt a központi hatalm ak Oroszország jelentékeny 
részét megszállvs tartották; e cikk rendelkezései kártérítés kötelezettsége 
nélkül megsemmisíti 3 katonai megszállás következtében, avagy bárm ely



229— 230. cikk. 163

más okból közhatósági intézkedés folytán Magyarországnak, a volt m on
archiának vagy a m agyar állam polgároknak nyújtott m inden engedélyt, 
kiváltságot és kedvezményt.

229. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a maga részéről, 

a jelen Szerződés életbelépésétől kezdve a Szövetséges és 
Társult Hatalmakat, valamint ezeknek állampolgárait jog
érvényesen részesíteni fogja mindazoknak a jogoknak és 
előnyöknek, bárminők is legyenek azok, élvezetében, ame
lyeket ő, vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia az 1914. 
évi julius hó 28.-a óta a jelen Szerződés életbelépéséig a 
nem hadviselő Államoknak vagy ez Államok állampolgá
rainak javára szerződések, egyezmények vagy megegyezé
sek alapján biztosított és pedig mindaddig, amig ezek a 
szerződések, egyezmények vagy megegyezések Magyaror
szággal szemben hatályban maradnak.

E cikk a; világháború alatt a semleges államok részére szerződésileg 
biztosított jogokat és előnyöket a legnagyobb kedvezményi elv alkalma
zásával a szövetséges és társult hatalmakra kiterjeszti.

230. cikk.
A Magas Szerződő Felek közül azok, amelyek még 

nem írták alá, vagy amelyek már aláírták, de még nem 
erősítették meg az 1912. évi január 23.-án Hágában meg
kötött ópium-egyezményt, megegyeznek abban, hogy ezt 
az egyezményt életbeléptetik és hogy evégből a lehetőség
hez képest mielőbb, de legkésőbb a jelen Szerződés életbe
lépését követő tizenkét hónapon belül a szükséges tör
vényhozási intézkedéseket megteszik.

"Egyébként a Magas Szerződő Felek megegyeznek ab
ban, hogy közülök azokra nézve, amelyek az említett egyez
ményt még nem erősítették meg, a jelen Szerződés meg
erősítése a jelzett egyezmény* megerősítésével, va
lamint a Hágában 1914. évben az említett egyezmény 
életbeléptetése céljából megtartott harmadik ópium-kon
ferencia határozatainak megfelelően felvett külön jegyző
könyv aláírásával minden tekintetben egyenlő értékű.

A Francia Köztársaság Kormánya a jelen Szerződés 
megerősítő okiratainak letételéről szóló jegyzőkönyvnek 
egy hitelesített másolatát Németalföld Kormányának meg 
fogja küldeni és Németalföld Kormányát fel fogja kérni, 
hogy ezt az okmányt az 1912. évi január hó 23.-án kö- 
tött egyezmény megerősítő okiratainak letétele és az 1914. 
évi pótjegyzőkönyv aláírása gyanánt fogadja el és őrizze 
meg. —

i:*
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E cikk az 1912. évi hágai Ópium egyezményre vonatkozólag azt 6 
különös rendelkezést tartalmazza, hogy mindazok a szerződő lelek, ame
lyek az ópium-egyezményt még nem erősitették meg, a békeszerződés meg<- 
erősitésével úgy tekintetnek, mint, amelyek egyúttal az ópium-egyezményt 
is megerősítették.

III. CÍM.
Tartozások.

Az ide tartozó tartozások fajai (231. cikk 1—i. pont). A szerződő 
hatalmak felelőssége az ilyen tartozásokért (231. cikk b) pont, Függe
lék 4. és 14 §.). A tartozások teljesítésénél kötelező pénznem és átszámí
tási árfolyam (231. cikk d) pont). A tartozások után fizetendő kamat (Füg
gelék 22 / §.), A Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok felállítása (231. 
cikk e) pont. Függelék 1. §.). Eljárás ezen Hivatalok előtt (Függelék 5-. 
6., 7., 8. és 13. §.). Eljárás a Vegyes Döntőbiróság előtt (Függelék 16. és 
18. §.). Eljárási költségek (Függelék 10. és 20. §.). A határozatok végre
hajtása (Függelék 17. és 24. §.). Az illetékesség hiányában elulasitott £él 
eljárása (Függelék 23. és 25. §.). Jelen cim rendelkezéseinek életbelépése 
(231. cikk e) pont).

231. cikk.
A pénztartozásoknak azok a fajai, amelyeket a Magas 

Szei'ződő Felek mindegyike részéről az e) alatti pontban 
megállapított bejelentéstől számított három hónapon belül 
felállítandó Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok közve
títésével kell rendezni, a következők:

A jelen cim rendelkezéseit csakis a 231. cikk 1—4. porftjában felsorolt 
pénztartozásokra tehet alkalmazni.

Ha tehát valamely tartozás nem vonható ezen pontok alá, azolí tel
jesítése tekintetében az általános magánjogi szabályok irányadók. A most 
tárgyalt pontokban említett pénztartozások teljesítésénél főleg az alkalma
zandó pénznem, az átszámítási árfolyam, a kamat és a behajtás módja 
tekintetében kell az általános jogi szabályoktól eltérő rendelkezéseket 
követni.

Kivételt képeznek azonban a tüzkárbiztositási szerződéseken alapuló 
pénztartozások, amelyek teljesítése tekintetében akkor is más szabályok 
irányadók, ha egyébként azok a jelen cikk 1—4. pontjának valamelyike 
alá lennének sorolhatók. (Utalunk az V. cim függeléke 8. §-a előtt levő 
jegyzetünkre).

1. a háború előtt lejárt azok a tartozások, amelyek
kel a Szerződő Hatalmak valamelyikének saját területén 
lakó állampolgára valamelyik ellenfélként szereplő Hata
lom saját területén lakó állampolgárának tartozik;

Az ezen pont alá eső tartozások első kelléke az, hogy a tartozás a 
háború e l ő t t  járjon le. (Háború előtt lejártnak azt a tartozást keli tekin
teni, amely még a tartozás tekintetében érdekelt felek államai közötti há
borús állapot beállta előtt esedékessé vájt. A másik kellék az, hogy egy
felől az adós. másfelől a hitelező két ellenfélként szereplő államnak saját

*
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területén lakó állampolgára legyen. Például a magyar honos adós Ma
gyarországon, a francia honos hitelező pedig Franciaországban lakik. 
Amennyiben akár az adós, akár a hitelező nem lakik a saját államá
ban, a tartozási nem lehet a jelen cim alá vonni. Az adós tehál úgyis 
menekülhet esetleg ai jelen cim rendelkezései alól, hogy a saját államá
ból elköltözik. Ez az egyik oka annak, hogy újabban sok vállalatunk 
elhelyezi a székhelyét Magyarországból. A most tárgyalt általános Sza
bály "alól azonban egy kivétéi van. Az érdekelt szövetséges és társult ha
talmak megegyezése esetén ugyanis a jelen cim rendelkezéseit alkalmazni 
keil akkor is", ha a tartozásnál érdekelt szövetséges és társult hatalombeli 
állampolgár nem ugyan a saját államában, de az ilyen megegyezést léte
sítő más szövetséges és társult hatalom területén lakik (231. cikk f; pont.

2. valamelyik Szerződő Hatalomnak saját területén lakó 
állampolgára javára a háború folyamán lejárt azok a 
tartozások, amelyek valamely ellenfélként szereplő Hata
lomnak saját területén lakó állampolgárával kötött olyan 
ügyletnél vagy szerződésből erednek, amelynek teljesítését 
a háborús állapot folytán egészben vágj’ részben feb 
függesztették;

Az idetartozó pénztartozásoknak a következő keliékekkel kell ren
delkezniük; a) az adós és a hitelező személyét illetőleg az 1. pontnál elő
adottak irányadók; b) a tartozásnak a háború alatt kell lejárnia; c) a tar
tozásnak ügyletből vagy szerződésből kell erednie; d) a tartozás a háborús 
állapot miatt nem volt teljesíthető.

Ad b) A háború kezdőpontjának meghatározását már az 1. pontnál 
adtuk. A háború befejezése napjának megállapítása tekintetében a 364. 
cikk után következő záró rendelkezések 4—7. bekezdésének ren
delkezései irányadók. A két időpont közé eső időt kell a há
ború idejének tekinteni és az ezen idő alatt "lejáró tarto
zások veendők a békeszerződés értelmében háború alatt lejártaknak (1. 
erre vonatkozólag a 238. cikket is). A gyakorlatban ez azonban előre
láthatólag némi módosulást fog szenvedni. Erre lehet a többek között kö
vetkeztetni az 1920. augusztus 3-iki osztrák-francia egyezmény 13. cik
kéből (Wiener Zeitung 90. szám), amely szerint a kereskedelmi összeköt
tetéseknek ezen államok közötti ujrafelvételének időpontja — 1919. április 
2. — után keletkezett tartozásokra a békeszerződés rendelkezéseit akkor sem 
lehet alkalmazni, ha azok az osztrák békeszerződés hatálybalépése előtt 
jártak le.

Ad c) A szerződésen kívüli kötelmekből eredő tartozások tehát nem 
számíthatók ide.

Ad d) Vitás lehet az, hogy milyen tartozásokat lehet olyanoknak te
kinteni, amelyeknek teljesítését a háború ténye megakadályozta. Ausztria 
és egyes szövetséges és társult főhatalmak között létrejött egyezményekből 
arra kell következtetnünk, hogy ezek a hatalmak valamennyi a háború alatt 
lejáró tartozás tekintetében fennforogni látják ezt a feltételt.

3. a háború előtt vagy a háború alatt lejárt és va
lamelyik Szerződő Hatalom állampolgárának járó kama
tok olj’an értékpapírok után, amelyeket valamely ellenfél
ként szereplő Hatalom bocsátott ki, vagy vett át, feltéve, 
hogjr ezeknek i.a kamatoknak e Hatalom állampolgárai 
vagy a semlegesek részére való fizetését a háború alatt 
nem függesztették fel;
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4 . ia háború előtt vagy a háború alatt esedékessé vált 
es valamelyik Szerződő Hatalom állampolgárának járd 
tőkeösszegek olyan értékpapírok után, amelyeket valamely 
ellenfélként szereplő Hatalom bocsátott ki, feltéve, hogy 
az ily tőkeösszegnek e Hatalom állampolgárai vagy a 
semlegesek részér3 való kifizetését a háború alatt nem 
függesztették fel.

Amennyiben valamely hatalom a 3. és 4. pontban felsorolt tartozá
soknak a saját állampolgárai vagy a semlegesek részére való teljesítését 
felfüggesztette, ai tartojásokat továbbra is az eredetileg megállapított pénz
nemben fizetheti. , p i i >•

Ezzel a joggal esetleg Magyarország i$s élhet, mert amint tudjuk, 
az államadóssági kötvények törlesztési részleteit és kamatait az úgyneve
zett tanácsköztársaság idején és azután még 1920. január 1-ig egyáltalán 
nem fizette, a kincstári utalványok egyes fajai utáni kamatfizetési kötele
zettségének pedig még ma sem tesz eleget.

Azokban az esetekben, amelyekben Magyarország a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia Kormánya részéről kibocsátott 
vagy átvett értékpapírok után kamatokat vagy tőkeössze
geket köteles fizetni, a részéről más javára Írandó vagy 
fizetendő összeg csak azoknak a tartozásoknak megfelelő 
kamatösszeg vagy tőkeösszeg lesz, amelyek a jelen Szerződés 
IX. része '(Pénzügyi rendelkezések) és a Jóvátételi Bizottság 
részéről megállapitott elvek szerint Magyarországot ter
helik.

Ezen bekezdés értelmére vonatkozóint; különösen a 186. cikk nyújt 
felvilágosítást.

A IV. címben és annak Függelékében körülírt ellen
séges javak, jogok és érdekek felszámolásának eredmé
nyét a Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok az alábbi
d) alatti pontban megállapitott pénznemben és árfolyam 
szerint fogják elszámolni és azokról a fentemlitett címben 
és Függelékében megállapitott feltételek szerint fognak 
rendelkezni.

A jelen cikkben megjelölt műveleteket az alább követ
kező alapelvek szerint és a jelen cimhez tartozó Függelék 
rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani:

a) A Magas Szerződő Felek mindegyik® a jelen Szer
ződés életbelépésétől kezdve megtiltja a tartozásoknak min
den olyan kiegyenlítését, olyan fizetések elfogadását, vala
mint az érdekelt feleknek az ilyen tartozások rendezését 
célzó minden olyan érintkezését, amely nem a fentjelzett 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok utján történik.

Ez a rendelkezés a gyakorlatban módosulást fog szenvedni. Ausztria 
és az ántánt-főhalalmak között kötött egyezmények értelmében ugyanis 
a Felülvizsgáló Hivatalok csak akkor fognak majd a tartozások kiegyen
lítése érdekében közbelépni, ha ezirónyban a felek között közvetlenül nem



231. cikk. 167

jön létre egyezség. Egyezség létrejövctele esetén csak ezt kell majd tudo
másulvétel céljából a> Felülvizsgáló Hivatalnak bemutatni. Elörelátliató- 
lag igy lesz ez nálunk is. Á tilalom megszegésének következményeire vo
natkozólag lásd a függelék 3. §-át.

b) A Magas Szerződő Felek mindegyike a maga részé
ről felelős lesz állampolgárai tartozásainak említett kiegyen
lítéséért, kivéve, ha az adós a háború előtt csődben volt, 
fizetésképtelen lett, vagy fizetéseinek beszüntetését beje
lentette, vagy ha a tartozás olyan társaságot kötelezett, 
amelynek ügyeit a háború alatt a háborús kivételes jog
szabályok alapján felszámolták.

Az állam felelőssége az állampolgárok tartozásaiért teljesen uj elv 
u* nemzetközi jogban; különben a magyar adósok a szövetséges és tár
sult hatalmak területén lefoglalt vagyonuk erejéig szintén felelősek egymás 
tartozásaiért. Az állam felelőssége a tartozás behaj [hatlansága esetén sem 
áll be, ha az adós már a háború kezdete előtt csődben volt, vagy 'pedig 
olyan vállalat az adós, amelyet a háborús jogszabályok alapján felszá
moltak. Az adós fizetésképtelensége, vagy fizetéseinek beszüntetése, to
vábbá ai függelék 4. §-ának utolsó bekezdésében használt jogi kifejezé
sek a’ magyar jog Szempontjából egyértelműek a nem kereskedő ellen 
nyitott csőd fogalmával, ugyancsak az állam felelősségét tárgyalják még 
a függelék 4. és 14. §-ai anélkül, hogy valami újat mondanának.

«Az államnak és polgárainak egyetemleges felelőssége — igy szól a 
szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzéke — bizonyos körülmények 
közölt a háborús helyzet által teremtett szükségesség.

Már a háború folyama alatt a szövetséges és társult hatalmak tugy 
vélték, hogy bizonyos esetekben szükséges az állampolgáraik részéről kül
földön elhelyezett címleteknek saját számlájukra való átvállalása, hogy 
Ily módon külföldi tartozásaikért helyt álljanak, és nemzeti kölcsöncimle- 
ieket helyeztek el állampolgáraiknál^ akik ily módon magánvagyonuk
kal részt" vállaltak az állami tartozásokból.

A Szövetséges és Társult Hatalmak a 231. cikk' b) pont vis^zonosan 
értendő rendelkezései értelmében, elismerik a fizetésképtelenné váló adó
sokkal való egyetemleges felelősségüket.»

c.) Azokdt az összegeket, amelyekkel valamelyik Szer
ződő Hatalom állampolgárának ellenfélként szereplő Ha
talom állampolgára tartozik, az adós országa Felülvizsgáló 
és Kiegyenlítő Hivatalának terhére kell Írni és a hitelező 
részére saját országa Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatala 
utján kell kifizetni.

Amint az a pontnál már említettük, a Felülvizsgáló Hivatalok fel
állításai esetén is előreláthatólag mód nyílik majd arra, hogy az adós és 
hitelező közvetlenül egymás között rendezzék a tartozásokat. A Felül
vizsgáló Hivatalok eljárására nézve lásd a függelék 5—9. §-ait.

d) A tartozásokat annak a Szövetséges és Társult Ha
talomnak (ideértve a Szövetséges Hatalmak gyarmatait 
és protektorátusait, a Brit Domíniumokat és Indiát) pénz
nemében kell kifizetni vagy jóváírni, amelyik érdekelve 
van. Ha a tartozást más pénznemben kellene kiegyenlí
teni, akkor azt az érdekelt Szövetséges és Társult Hata
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lom (gyarmat, protektorátus, Brit Dominium vagy India) 
pénznemében kell kifizetni vagy jóváírni. Az átszámítás 
a háború előtti árfolyam szerint történik.

Ennek a rendelkezésnek alkalmazásánál a háború 
előtti átszámítási árfolyamot egyenlőnek kell venni azzal 
az átlagos távirati átutalási árfolyammal, amely az érde
kelt Szövetséges és Társult Hatalomnál — a közte és 
Ausztria-Magyarország között az ellenségeskedések meg
kezdését közvetlenül megelőző hónap folyamán — érvény
ben volt.

Ha valamelyik szerződésben annak a pénznemnek, 
amelyben a tartozás ki van fejezve, az érdekelt Szövetsé
ges és Társult Hatalom pénznemére való átszámítására 
nézve meghatározott árfolyam van kikötve, az átszámítási 
árfolyamra vonatkozó fenti rendelkezés nem nyer alkal
mazást.

A Lengyelországra és a Cseh-Szlovák Államra, mint 
uj Hatalmakra, a tartozások kifizetésénél és jóváírásánál 
irányadó pénznemet és átszámítási árfolyamot a VIII. 
részben megjelöli Jóvátételi Bizottság állapítja meg, hacsak 
az érdekeit Államok a függő kérdésekre nézve előzetesen 
meg nem legyeznek.

A jelen pont rendelkezéseivel szemben a szerződő telek olyan kifejezett 
megállapodása sem használ, hogy a teljesítésnek koronában kell történnie. 
Ilyen esetben is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy a koronát annak’ a 
szövetséges és társult hatalomnak pénznemére kell átszámítani, amelynek1 
a. tartozások teljesítésénél érdekelt valamelyik fél állampolgára. A szerző
dési szabadságot a jelen pont'csakis abban a tekintetben engedi meg, hogy 
a felek az eredeti pénznemről erre a pénznemre történő átszámításnál 
alkalmazandó árfolyamot megállapíthatják, igy pl. kimondhatják, hogy 
az átszámításnál a tartozás lejártakor jegyzett árfolyam irányadó.

A tartozások tekintetében alkalmazandó pénznem és árfolyam tekin
tetében egyébként háromféle szabályt kell megkülönböztetni, u. m .:

1 általános szabály az, hogy annak a szövetséges és társult hatalom
nak pénznemében kell a tartozást teljesíteni, amelynek állampolgára a 
tartozás tekintetében érdekelt valamelyik fél; az eredetileg megállapítótt 
pénznemről erre a pénznemre történő átszámítás pedig azon árfolyamon 
történik, amely a háború kitörését megelőző hónapban érvényben volt;

2. külön szabály van Csehszlovákjára és Lengyelországra vonatkozó
lag, ezek tekintetében az alkalmazandó pénznemet és átszámítási árfolya
mot utólag fogják majd szabályozni (jelen pont utolsó bekezdése);

3. végül külön rendelkezés van azon tartozások tekintetében, ame
lyeknél az úgynevezett «volt Magyar Királyság» állaippolgárai vannak 
érdekelve, amennyiben nem a 2. pont esete forog' fenn. Ezen tartozásokat 
abban az államban törvényes fizetési eszközül elfogadott pénznemben kell 
teljesíteni, amelynek állampolgára' lett a korábbi magyar állampolgár, át
számítási árfolyamul pedig a genfi tőzsdén 1918. november 1-ét meg
előző két hónapban jegyzett árfolyamok átlaga szolgál. Lásd erre vonat
kozólag még a 246. és 254. cikket.

e) A jelen cikk és a hozzátartozó Függelék rendelke
zései csak abban az esetben nyernek alkalmazást egyrészt
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Magyarország, másrészt a Szövetséges és Társult Hatal
m ai bármelyike, azok gyarmatai és protektorátusai, vagy 
valamely Brit Dominium vagy India között, ha a jelen 
Szerződés megerősítő okiratának az érdekelt Hatalom ré
széről foganatositott letételétől vagy a jelen Szerződésnek 
a kérdéses Dominium vagy India részére szóló megerősí
tésétől számított egy hónapon belül Magyarország erre 
vonatkozólag a kérdéses Szövetséges és Társult Hatalom, 
Brit Dominium, vagy India kormányától az eset körül
ményeihez képest megfelelő bejelentést kap.

Amennyiben tehát a jelen pontban említett bejelentés nem történik meg, 
ai jelen cim "rendelkezései Magyarország és a bejelentést elmulasztó áljain 
között nem fog alkalmazást nyerni. Ellenben nem szükséges külön be
jelentés az előbbi ponthoz fűzött magyarázat 3. pontjában említett rendelke
zés alkalmazásához.

Egyébként az a körülmény, hogy a jelen cim nem fog végrehaj
tatni, még nem jelenti azt, hogy a magyar állampolgárok sorából kikerülő 
hitelezők ai szövetséges és társult állambeli adósaiktól kézhez is vehetik 
majd a követeléseiket, mert a 232. cikk b) pontja értelmében á szóban forgó 
bejelentés elmulasztása esetén is joguk van a szövetséges és társult (ha
talmaknak arra, hogy ezeket a követeléseket lefoglalják. Ily esetben a 
magyar honos hitelezők tartozásainak, elszámolásánál a most tárgyalt be
jelentés elmulasztása esetén is alkalmazást fognak nyerni a jelen címnek 
az alkalmazandó pénznemre, átszámítási árfolyamra & kamatra vonatkozó 
rendelkezései. (Lásd a: következő cim függelékének 14. §-át).

Ausztriával szemben Nagybritánnia és Franciaország már éltek a 
jelen pontban megállapított bejelentési joggal.

f) Azok a Szövetséges és Társult Hatalmak, ame
lyek a jelen cikkei és annak Függelékét elfogadták, meg
egyezhetnek egymás között arra nézve, hogy azokat egy
másnak a területükön letelepedett állampolgáraira kölcsö
nösen alkalmazzák annyiban, amennyiben az említett ál
lampolgárok és a magyar állampolgárok között fennálló 
jogviszonyokról van szó. Ebben az esetben a jelen ren
delkezés alkalmazásával teljesítendő fizetésekre nézve az 
érdekelt Szövetséges és Társult Felülvizsgáló és Kiegyenlítő 
Hivatalok egymás között megfelelő szabályokat fognak 
megállapítani.

Lásd erre a pontra vonatkozólag a jelen cikk 1. pontjánál előadot
takat

231, cikk. Függ. 1. §.

Függelék.
1- §•

A' Magas Szerződő Felek mindegyike a 231. cikk e) 
pontjában említett bejelentéstől számított három hónapon 
belül az ellenséges tartozások kifizetése és behajtása cél
jára «Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalt» állít fel.

Helyi Felülvizsgáló és Kiegyenlítő. Hivatalok is léte-



170 231. cikk. Függ. 2 - 4 .  § .

sithetők a Magas Szerződő Felek területeinek egyes ré
szeire nézve. Ilyen helyi Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hi
vatalok saját területükön ugyanúgy járnak el, mint a köz
ponti Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok; azonban az 
ellenséges országok Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalá- 

' val csak a Központi Hivatal utján érintkezhetnek.

2- §•
A jelen Függelékben «ellenséges tartozások» alatt a 231. 

cikk első bekezdésében megjelölt pénztartozásokat kell 
érteni; «ellenséges adósok» azok a személyek, akik ezek
kel az összegekkel tartoznak; «ellenséges hitelezők» pedig 
azok, akiket ezek az összegek megilletnek; «Hitelező Hi
vatal» alatt a hitelező országában működő Felülvizsgáló 
és Kiegyenlítő Hivatalt, «Adós Hivatal» alatt pedig az 
adós országában működő FelüLvizsgáló és Kiegyenlítő 
Hivatalt kell érteni.

3. §.
A Magas Szerződő Felek a 231. cikk a) pontjában 

meghatározott tilalom megszegését azokkal a büntetésekkel 
fogják sújtani, amelyeket jelenlegi törvényeik az ellenséggel 
folytatott kereskedésre nézve megállapítanak. Azok a Szer
ződő Felek, amelyek az ellenséggel való kereskedést nem 
tiltották el, törvényt fognak hozni a fentebb említett tila
lom megszegésének szigorú büntetéséről, i Hasonlóképen 
meg fognak tiltani a Magas Szerződő Felek területükön az 
ellenséges tartozások kifizetésére vonatkozó minden olyan 
bírói eljárási, amely a jelen Függelékben tárgyalt ese
tektől eltérne.

4- §•
A Kormányoknak a 231. cikk b) pontjában megálla

pított szavatossága olyankor nyer alkalmazást, amikor a 
tartozást bármely okból nem lehet behajtani, kivéve, ha 
a tartozás az adós országának törvényei szerint a hadüze
net időpontjában elévült, vagy az adós ekkor már csődben 
volt, fizetésképtelen lelt, vagy fizetéseinek beszüntetését 
bejelentette, vagy ha a tartozás olyan társaságot terhelt, 
amelynek ügyeit a háború alatt a háborús kivételes jog
szabályok érteimében felszámolták. Ezekben az esetekben 
a jelen Függelékben körülirt eljárás nyer alkalmazást a 
szétosztásra kerülő összeg kifizetésénél.
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Ezek a kifejezések: «csődben volt», «fizetésképtelen 
lett», azoknak a törvényhozásoknak kifejezéseire utalnak, 
amelyek ezeket a jogi állapotokat ismerik. Ez a kifejezés: 
«fizetésének beszüntetését bejelentette», ugyanazt jelenti, 
mint az angol jogban.

Utalunk a 231. cikk1 b) pontjánál előadottakra.

5. §.
A hitelezők a Hitelező Hivatalnál, ennek a Hivatalnak 

felállitásától számitandó hat hónapon belül követelései
ket bejelentik és a Hivatali részéről kívánt okmányokat 
és adatokat beterjesztik.

A Magas Szerződő Felek minden alkalmas eszközt fel 
fognak használni jarra, hogy laz ellenséges hitelezők és adó
sok összejátszását kiderítsék és megbüntessék. A Hivatalok 
mindazokat a bizonyítékokat és adatokat közölni fogják 
egymással..amelyek ilyen összejátszások kiderítését és meg
torlását előmozdítják.

A Magas Szerződő Felek az érdekelt felek költségére 
és a Hivatalok utján a lehetőség szerint megkönnyítik a 
postai és távirati érintkezést oly adósok és hitelezők közt, 
akik a tartozás összegére nézve megegyezést kívánnak lé
tesíteni.

A Hitelező Hivatal közli az Adós Hivatallal a nála 
bejelentett tartozásokat. Az Adós Hivatal; viszont, mihelyt 
módjában áll, értesíti a Hitelező Hivatalt arról, hogy me
lyek azok a tartozások, amelyeket elismertek és melyek 
azok, amelyeket nem ismertek el. Az utóbbi esetben az 
Adós Hivatal közli a tartozás el nem ismerésének okait is.

Kereskedelmi papirosokon alapuló követelések behajtása tekinteté
ben utalunk az V. cim függeléke 6. és 7. §-ára.

6. §.

Ha valamely tartozást egészben vagy részben elismer
tek, az Adós Hivatal az elismert összeget azonnal a Hi
telező Hivatal javára írja és erről a Hitelező Hivatalt egy
idejűleg értesíti.

7- §-
Ha az Adós Hivatal a hozzá intézett értesítés vételé

től számított három hónapon belül (vagy a Hitelező Hi
vatal hozzájárulásával a megállapított hosszabb időn be-
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lül), a tartozás el nem ismerését a Hitelező Hivatal tudo
mására nem hozza, a tartozást teljes összegében elismert
nek kell tekinteni és az összeget azonnal a Hitelező Hivatal 
javára kell Írni.

8. §.

Ha a tartozást egészben vagy részben el nem ismer
ték, a két érdekelt Hivatal az ügyet együttesen megvizs
gálja és a felek között egyezséget igyekszik létrehozni.

9- §.
A Hitelező Hivatal a saját országának Kormánya ré

széről rendelkezésére bocsátott alapokból és e kormány 
által megállapított feltételeket szem előtt tartva, igy neve
zetesen a kockázat, költségek vagy megbízási jutalék ciraén 
szükségeseknek mutatkozó összegek visszatartásával, az 
egyes hitelezőknek a javukra irt összegeket kifizeti.

A hitelezőnek mindig aó saját állama fizeti ki a követelését és p o  
dig mindjárt at tartozás elismerése után. Kérdés az, vájjon a magyar áh  
lám, amelynek a függelék 11. §-a értelmében csupán javára írják, de 
tényleg nem fizetik ki alz idegen honos adósoktól elismert összegeket, az 
idegen valutában javára irt összegeket szintén ebben a valutában fogja-e 
kifizetni a magyar honos hitelezőknek. Nézetünk szerint a jelen §., amely
nek értelmében a hitelező részére való kifizetés feltételeit a hitelező állama 
állapíthatja meg, módot nyújt arra is, hogy a hitelező részére való fizetés 
ne az idegen valutában, hanem a szerződő felektől eredetileg megállapí
tott valutában történjék. A kifizetendő összegekből kockázat címén is 
lehet tetszés szerinti összeget visszatartani, ily módon az állam a behajt
hatatlannak mutatkozó tartozásokért való felelősséget magáról áthárít
hatja állampolgáraira.

i o .  § .

Aki olyan ellenséges tartozás kifizetését igényelte, ame
lyet egészben vagy részben nem ismertek el, birság fe
jében a tartozás el nem ismert részének 5%-os kamatát 
fizeti a Hivatalnak. Hasonlpképen az, aki jogtalanul meg
tagadta valamely tőle követelt tartozás egész összegének 
vagy valamely részének elismerését, birság fejében 5%-os 
kamatot fizet az után az összeg után, amelyre nézve a 
megtagadást nem ismerték el jogosultnak.

Ezek a kamatok a 7. §-ban említett időtartam lejár
tának kezdetétől addig a papig fizetendők, amelyen az igény t 
jogosulatlannak ismerik el, vagy a tartozást kifizetik.

Mindegyik Hivatal intézkedik a maga részéről a fent- 
emlitett bírságok behajtása iránt és felelős, ha a behaj
tást nem lehet foganatosítani.
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A bírságokat az ellenfélként szereplő Hivatal javára 
kell írni, amely azokat, mint a jelen rendelkezések végre
hajtásának költségeihez való hozzájárulásokat kezeli.

A hitelező tehát a tartozás el nem ismerése esetén akkor fc fizet bír- 
ságot, ha utóbb a követelése valónak bizonyul, szó lehet azonban arról» 
hogy a 20. §. harmadik bekezdése értelmében ilyen esetben kártalanítás 
címén megítélik neki a íz adóssal szemben a birság fejében fizetett összeget is.

Per esetén ezen bírságon kívül még a bíróság által meghatározandó 
összegű óvadékot és illeték címén a vitás összeg 5^4át is kell esetleg fizetni. 
Lásd erre vonatkozólag a 20. §-L

u .  §.
A Hivatalok egymással háromhavonkint leszámolnak 

és a különbözetet az adós Állam egy hónapon belül kész
pénzben köteles kifizetni.

Az egy vagy több Szövetséges és Társult Hatalom 
terhére esetleg mutatkozó különbözeteket azonban a Szö
vetséges és Társult Hatalmaknak vagy azok polgárainak a 
háborúból i kifolyólag iáró összegek teljes kifizetéséig 
vissza kell tartani.

Az ellenséges állampolgárok tartozásai címén befolyó összegeken felül 
az ellenséges javak felszámolásából befolyó jövedelem (2»1. cikk 1. pont) és 
esetleg a szövetséges és társult hatalmak polgárait a háborús intézkedé
seinkből kifolyólag megillető kártérítési összegek is (232. cikk c) pont) a Fe
lülvizsgáló Hivatalok utján fognak elszámoltatni.

Az egész elszámolás clearingszerü rendszer utján történik.
Magyarországnak annyi könyvet kell majd vezetnie, ahány szövet

séges és társult hatalom vele szemben a jelen cim rendelkezéseit alkal
mazni kívánja. Minden könyvnek «tartozik» és «követel» rovata lesz és 
a) bevezetés a könyvvitel általános szabályai értelmében fog történni.

A különbözet (saido) kiegyenlítésére a jelen §-ban megállapított ha
táridő jelentékeny meghosszabbitására kilátásunk van, mert Anglia és Fran
ciaország Ausztriával szemben is meghosszabbították ezeket a batár
időket j

12. § .

A Hivatalok közötti tárgyalások megkönnyitése céljá
ból mindegyik Hivatal a másik Hivatal székhelyén kép
viselőt tart.

13. §.

Indokolt kivételektől eltekintve, az ügyek tárgyalását, 
amennyire csak lehetséges, az Adós Hivatal helyiségeiben 
kell lefolytatni.

14. §.
A 231. cikk b) pontja értelmében a Magas Szerződő 

Felek felelősek adós állampolgáraik ellenséges tartozásai
nak kifizetéséért.
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Ennélfogva az Adós Hivatal a Hitelező Hivatal javára 
ir minden elismert tartozást még abban az esetben is. ha 
azoknak behajtása az egyes adósoktól lehetetlennek mu
tatkozik. Mindazonáltal az érdekelt Kormányok kötelesek! 
az elismert követelések behajtásához szükséges minden 
felhatalmazást Hivataluknak megadni.

Utalunk a 231. cikk 1. pontja utáni jegyzetre.

15. §.
Mindegyik Kormány viseli a területén működő Hivatal 4 

költségeit, ideértve a személyzet fizetését is.
16. §.

Abban az esetben, ha két Hivatal nem tud megegye
zésre jutni arra nézve, hogy valamely tartozás fennáll-e 
vagy sem, úgyszintén ha az ellenséges adós és az ellen
séges hitelező vagy a Hivatalok között merül fel vitás 
eset, a yitás kérdést (ha a felek erre nézve megegyeznek 
és a feltételek tekintetében is megállapodásra jutnak) vagy 
választott biróság elé vagy pedig az alábbi VI. cimben em
lített Vegyes Döntőbiróság elé kell terjeszteni.

Mindazonáltal a Hitelező Hivatal kérelmére a vitás 
esetet az ladós lakóhelye szerinti rendes biróság Ítélkezése 
alá lehet bocsátani.

A jelen §. szövegéből is láthatni, hogy a Hivataloknak nemcsak közr 
vetitő szerepük lesz, hanem a felektől függetlenül is hozhatnak fel a tar
tozásokkal szemben kifogásokat

Amennyiben perre kerül ai sor, ítélkezésre hivatott:
1. a VI. cimben szabályozott Vegyes Döntőbiróság;
2. vagy pedig az adós lakhelye szerint illetékes rendes biróság a Hi

telező Hivatal (nem a hitelező!) választása szerint;
3. amennyiben azonban a felek (nem a Hivatalok!) ezirányban meg

egyeznek, az ügyet esetenként alakuló választott biróság elé kell terjeszteni.
Hal a jelen cim rendelkezései nem nyernek majd alkalmazást, a jelen 

cim alá eső tartozásokra vonatkozó vitás ügyekben minden esetben a 
rendes biróságok lesznek hivatva eljárni.

17. §.
«

'A Vegyes Döntőbiróság és a rendes vagy a válasz
tott biróság részéről megítélt összegek a Hivatalok utján 
oly módon hajtatnak be, mintha azoknak jogosságát az 
Adós Hivatal ismerte volna el.

18. §.
Mindegyik érdekelt Kormány megbízottat jelöl ki, aki 

országának Hivatala nevében a vitás eseteknek a Vegyes
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Döntőbíróság elé terjesztéséről gondoskodik. Ez a meg
bízott általános felügyeletet gyakorol a saját országának 
állampolgárai részéről alkalmazott ügyvivők és ügyvédek 
fölött.

A Bíróság az iratok alapján ítél. Meghallgathatja azon
ban a személyesen megjelenő feleket is vagy a két Kor
mány részéről elismert ügyvivőket, illetőleg a fentemlitett 
megbízottat, amennyiben a felek ezekkel, képviseltetik ma
gukat. Ennek la megbízottnak joga van a féllel együttesen 
fellépni, s joga van ahhoz is, hogy a fél által elejtett 
ügyet felvegye és folytassa.

Ennek a' §-nak rendelkezései némileg ellentétben vannak a 240. 
cikk függelékének rendelkezéseivel, mert azok szerint a Vegyes Döntő
bíróság maga állapítja meg eljárási szabályait

Vitás lehet az, hogy az érdekelt hatalmak részéről kijelölt megbízot
takat a jelen §-ban megállapított hatáskör megilleti-e akkor is, ha nem 
ai Vegyes Döntőbiróság, hanem a rendes bíróság jár majd el a Hitelező 
Hivatal megkeresése alapján. Nézetünk szerint ez a körülmény ebben a 
tekintetben változást nem okozhat

19. §.
Az érdekelt Hivatalok a birtokukban levő összes adato

kat és okmányokat a Vegyes Döntőbiróság elé kötelesek 
terjeszteni avégből, hogy a Bíróság az elébe terjesztett 
ügyekben gyors döntést hozhasson.

20. § .

' Ha a felek egyike a két Hivatal egybehangzó hatá
rozata ellen fellebbezéssel él, óvadékot kell letétbe helyez
nie; az óvadékot csak abban az esetben kell visszatéríteni 
és pedig csakis az elért siker arányában, ha az első ha
tározatot a fellebbező javára módosították; ebben az eset
ben az ellenfelet az okozott károk és költségek ugyanolyan 
arányban való viselésében marasztalják el. A Bíróság óva
dék helyett kezességet is elfogadhat.

A Bíróság elé vitt minden ügyben illeték elmén a vi
tás összeg 5°/o-a fizetendő. Az illetéket, hacsak a Bíróság 
másképen nem határoz, a vesztes fél fizeti. Ezt az illeték- 
összeget a fentemlitett óvadékhoz hozzá keU adni. Az ille
ték az esetleges kezességtől független.

A Bíróság a felek egyikének a perköltségek magas
ságát meg nem haladó kártalanítási összeget Ítélhet meg.

A jelen szakasz értelmében fizetendő minden összeget 
a nyertes fél Hivatalának javára kell imi és külön el kell 
számolni.
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Óvadékot csak abban az esetben kell letétbe helyezni, ha a leiek 
valamelyike a két hivatal egybehangzó határozata ellen’ fellebbezéssel él; 
minden más esetben csupán illetéket keli leróni.

21.  § .

Az ügyek gyors lebonyolítása érdekében a Hivatalok 
és a Vegyes Döntőbíróságok személyzetének kijelölésénél 
gondot kell fordítani az ellenfélként szereplő érdekelt or
szág nyelvének ismeretére.

A Hivatalok egymásközt szabadon levelezhetnek és az 
iratokat saját nyelvükön küldhetik meg egymásnak.

22. § .

Feltéve, hogy az érdekelt Kormányok egymás között 
másként nem állapodtak meg, a tartozások a következő 
módozatok szerint kamatozniuk:

Osztalék, kamat vagy más időszakonkint visszatérő 
és valamely tőke kamatjaként fizetendő összegek után nem 
jár kamat.

A kamatláb évi 5%, kivéve, ha a hitelezőnek szerző
dés, törvény vagy helyi szokás alapján ettől eltérő kamat
láb járna. Ebben az esetben ez az eltérő kamatláb az 
irányadó..

A kamatok az ellenségeskedések megkezdésének nap
jától vagy ha a fizetendő tartozás a háború ideje alatt 
járt le, a lejárt napjától járnak addig a napig, amelyen á 
tartozás összegét a Hitelező Hivatal javára írják.

A kamat címén járó összegeket úgy kell tekinteni, 
mint a Hivatalok részéről elismert tartozásokat és azokat 
azonos módozatok szerint kell a Hitelező Hivatal javára 
írni.

A kamatláb magassági tekintetében irányadó tehát elsősorban a 
felek megegyezése, azután a törvény és helyi szokás, ilyennek nem létében 
pedig a; jelen §-nak rendelkezése.

Ezzel ellentétben a jelen §. negyedik bekezdését a kamatfizetés idő
tartama tekintetében akkor is alkalmazni kell, ha ebben a tekintetben a 
felek másként állapodtak volna meg; vagy a törvény, vagy szokás más
ként rendelkeznék.

23. §.
Ha a Hivataloknak vagy a Vegyes Döntőbíróságnak 

határozata szerint valamely követelés nem tartozik a 231. 
cikkben megjelölt követelések közé, a hitelezőnek szabad
ságában áll követelését a rendes bíróság utján vagy bár
mely más jogi utón érvényesíteni.
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A Hivatalhoz intézett igénybejelentés felfüggeszti az 
elévülést.

A 20. §-ból, valamint a jelen §-ból arra lehet következtetni, hogy a 
Hivataloknak az illetékesség hiányát megállapító határozata ellen a Ve
gyes Döntőbírósághoz fellebbezésnek van helye.

Lásd még ezen §-szal kapcsolatban a 25. §-t is.

24. § .

A* Magas Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy 
a Vegyes Döntőbíróság határozatait végérvényesnek tekin
tik és állampolgáraikra nézve kötelezőkké teszik.

25. § .

Ha valamely Hitelező Hivatal vonakodnék az Adós 
Hivatalnál valamely követelést bejelenteni vagy a jelen 
Függelékben meghatározott bármely intézkedést valamely 
nála szabályszerűen bejelentett követelésnek egészben vagy, 
részben való érvényesítése céljából megtenni, úgy a Hi
telező Hivatal köteles a hitelező részére olyan bizonyít
ványt kiállítani, amely a követelés összegét megjelöli és 
ilyenkor az illető hitelezőnek szabadságában áll követelését 
a rendes bíróság utján vagy bármely más jogi utón ér
vényesíteni.

Lásd még a! 23. §-t is.

IV. CÍM.
Javak, jogok és érdekek.

A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárainak Magyarország 
területén levő vagyona (232. cikk I. a) pont, 233. cikk, Függelék 6. és 8. §.). 
Kártérítés és jóvátétel az ezen javakban okozott károkért (232. cikk 1. e),

* f) és g) pont, Függelék 7. §.). A magyar állampolgárok vagyonának le
foglalása és felszámolása (232. cikk I. b) és c) pont, Függelék 4., 10. és 
15. §.). Kártérítés ezért (232. cikk I. i) és j) pont). Az ellenséges jaivak 
kezelése és az abból befolyó jövedelem (232. cikk I. h) 1—2. pont, Füg
gelék 12. és 13. §.). A háborús kivételes intézkedések (231. cikk 1. d), 
II. és III. pont. Függelék 1., 2., 3. és 9. §.). A tőkevagyonra kivetett adók 
és illetékek (232. cikk k) pont).

A jelen cim szempontjából «javak, jogok és érdekek» (biens, droits 
et inléréts; alatt nemcsak az ingó és ingatlan vagyont, hanem bármilyen 
vagyoni értékű jogot és követelést is érteni kell. Kivétel csak az ipari, iro
dalmi és művészeti tulajdon tekintetében van, amelyre vonatkozólag, 
amennyiben a függelék 15. §nának esete nem forog fenn, a VII. cim 
rendelkezik.

12
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232. cikk.
1. Az ellenséges országokban levő magánjavak jogok 

és érdekek kérdése a jelen címben foglalt elvek és a csa
tolt Függelék rendelkezései szerint nyer megoldást.

a) A csatolt Függelék 3. szakaszában közelebbről meg
határozott háborús kivételes intézkedések és elidegenítést 
rendelő intézkedések közül azokat, amelyeket a volt Ma
gyar Királyság területén a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárainak javaira, jogaira, és érdekeire vo
natkozóan hoztak, ideértve azokat a társaságokat és tár
sulatokat is, amelyekben ezek az állampolgárok érdekelve 
voltak, azonnal meg kell szüntetni, vagy fel kell függesz
teni, feltéve, hogy a felszámolás meg nem nyert befejezést; 
a szóbanforgó javakat, jogokat és érdekeket a jogosultak 
részére vissza kell adni.

A jelen pont különbséget tesz a szövetséges és társult hatalmak polgá
rainak olyan vagyona között, amelynek felszámolása még nincs be
fejezve és amely tekintetében ez már megtörtént Az előbbieket haladék
talanul vissza Kell adni a volt tulajdonosaiknak. Az utóbbiakat, ameny^ 
nyiben az f) pont vagy a II. pont esete nem forog fenn, nem kapják ugyan 
vissza a tulajdonosok, azonban őket az e pont értelmében ilyen esetben 
is kártalanítani kell. Az utóbbi eset különben nálunk nem fordult elő.

Figyelembe kell venni, hogy e pont szempontjából, a jogi személyek 
honosságai tekintetében az általános szabályoktól eltérőleg, nem a szék
helyük irányadó, hanem az a körülmény, hogy a szövetséges és tár
sult hatalmak állampolgárai érdekelve vannak-e náluk.

b) A jelen Szerződésben esetleg foglalt ellentétes ren
delkezések sérelme nélkül a Szövetséges és Társult Ha
talmak fenntartják maguknak azt a jogot, hogy vissza
tartsák és felszámolják a területeiken, gyarmataikban, bir
tokaikon és a protektorátusuk alatt álló országokban — 
ideértve a jelen Szerződés értelmében nekik átengedett 
vagy a nevezett Hatalmak ellenőrzése alatt álló területeket 
is — levő és a jelen Szerződés életbelépésének időpontjá
ban a volt Magyar Királyság állampolgárainak vagy az 
ellenőrzésük alatt álló társaságoknak tulajdonában álló 
javakat, jogokat és érdekeket.

A felszámolás az érdekelt Szövetséges és Társult Állam 
törvényeinek megfelelően történik és a tulajdonos az ér
dekelt Állam beleegyezése nélkül e javak, jogok és érdekek; 
tekintetében nem rendelkezhetik, sem azokat semmiképen 
meg nem terhelheti.

A jelen pontban foglaltak szempontjából nem tekin
tetnek magyar állampolgároknak azok a személyek, akik 
a jelen Szerződés életbelépésének időpontjától számított 
hat hónapon belül igazolják, hogy a jelen Szerződés ren- 
rendelkezéseinek megfelelően valamelyik Szövetséges és
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Társult Hatalom állampolgárságát jogérvényesen megsze
rezték; ide kell érteni azokat is, akik ezt az állampolgár
ságot a 62. cikk értelmében az illetékes hatóságok bele
egyezésével. előző időből származó illetőség (pertinenza) 
alapián szerezték meg.

Ez a pont egyike a békeszerződés legsúlyosabb rendelkezéseinek. Alapja 
as szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzéke szerint az állam és polu 
gárainak egyetemleges felelőssége a háborús károkért. Feltűnő, hogy a 
jelen pont csupán a magán vagyonnak lefoglalását engedi meg, ellenben nem 
intézkedik az ellenséges államokban levő magyar államvagyonról, amely 
ezek szerint az egyéb cikkekben megállapított eset kivételével nem foglalható 
le. Egyébként a szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzékükben azzal; 
biztatnak, hogy a méltányosság és az igazságosság elveit ebben 
a tekintetben szem élőtt fogják tartani. A válaszjegyzékben külön
ben csak a ruházat, a személyes szükséglet céljaira szolgáló tár
gyak, a családi emléktárgyak, végül a külügyi képviselet személyze
tének tulajdonát képező ingóságok lefoglalás alóli mentesítésére van ha
tározott Ígéret. Tudjuk azonban, hogy egyes méltányos esetekben lm ár 
eddig is más vagyontárgyakat is feloldottak a zár alól. A Nagybritánnia 
és Franciaország részéről Ausztriával kötött egyezményekből arra is lehet 
következtetni, hogy ai magyar adósok tartozásaik kiegyenlítésére is fel
használhatják majd az ellenséges külföldön levő vagyontárgyaikat, sőt a 
kiegyenlítés ai magyar állampolgárok sorából kikerülő más személyeknek 
az ellenséges külföldön levő vagyonával is megtörténhetik.

Csakis az a vagyon foglalható le, amely a békeszerződés hatályba
lépésének idején ai szövetséges és társult hatalmak, valamint gyarmataik 
és védnökségeik területén van; amennyiben tehát követelés lefoglalásáról 
van szó, az lesz irányadó, hogy a háború befejezése előtt keletkezett-e 
az, és hogy valamely szövetséges és társult hatalom olyan állampol
gárával szemben áll-e fenn, aki a saját államában lakik. <

Úgy tudjuk, hogy a békeszerződésnek szóban forgó rendelkezése is 
némi megszorítást fog szenvedni, mert előreláthatólag nem fogják le
foglalni azt a magyar vagyont, amely a kereskedelmi forgalom megindu
lásai után jut a szövetséges és társult hatalmak területére, még ha ez az 
időpont ai békeszerződés hatálybalépésének idejét meg is fogja előzni.

Semmiesetre sem foglalható le a magyar állampolgároknak a Ma
gyarországtól elszakadó területeken levő vagyona (250. cikk).

Nem foglalható le továbbá azoknak a volt magyar állampolgárok
nak vagyona, akik a 61. és 62. cikk alapján uj állampolgárságot sze
reznek. Ellenben magyar állampolgároknak vétetnek ebből a szempontból/ 
és ez okból a: szövetséges és társult hatalmak területén levő vagyonuk 
le is foglalható, azon volt magyar állampolgárok, akik a békeszerződés 
63. és 64 cikke értelmében csak opció utján fognak1 uj állampolgárságot 
szerezni.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzéké e ponttal kapcsolat
ban többek között a következő kijelentéseket tartalmazza:

«Ami a 232. cikk b) pontjában kifejezésre jutó elvet illeti, szó sem 
lehet arról, hogy az a nemzetközi jog szellemével ellenkezésben volna; az 
csak alkalmazása az állam és polgárai fentebb említett (1. a 231. cikk b) 
pontját) egyetemleges felelősségének. Magyarország jelenlegi erőforrásai nyil
vánvalóan elégtelenek arra, hogy megfeleljen ily irányú pénzbeli kötelezett
ségeinek. A magyar állampolgárok különböző külföldi tőkéiben és aktí
váiban azonban adva van egy oly faja az aktíváknak, amelyek azonnal 
rendelkezésre állanak abbój a célból,, hogy eleget lehessen tenni fezek
nek a kötelezettségeknek. Kell, hogy Magyarország erre tekintettel legyen.

12*
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Egyébként a Szövetséges és Társult Hatalmak tudni fogják, hogy a 
232. cikk b) pontja által rájuk ruházott joggal a méltányosság és em
beriesség követelményeivel összhangzásban miként éljenek. Á ruhákat, sze
mélyes használatra szánt tárgyakat és családi emlékeket, amennyiben cse
kély értékűek, nem szándékoznak felszámolni.

Hasonlóképen alkalmazkodni fognak a diplomáciai személyeknek 
általában megadni szokott mentességből eredő szabályokhoz, az ellenfél
ként szereplő állam konzulaival és egyéb hivatalos képviselőivel kapcso
latban felmerülő minden egyes esetet pedig jóindulattal fognak meg
vizsgálni. »

c) A b) pontban említett jog gyakoiiásából eredő ára
kat vagy kártérítéseket annak az országnak törvényhozá
sában meghatározott becslési és felszámolási módozatok 
szerint kell megállapítani, amelyben a javakat visszatar
tották vagy felszámolták.

A jelen címhez tartozó függelék 14. §-ának második bekezdését azon
ban az ott megállapított fenntartás mellett, ilyenkor is alkalmazni keik 
A jelen ponttól való eltérésnek eseteit az i) poní tartalmazza.

d; A Szövetséges és Társult Hatalmak vagy azok állam
polgárai között egyrészről és a volt Magyar Királyság ál
lampolgárai között másrészről, valamint egyrészről Ma
gyarország, másrészről a Szövetséges és Társult Hatalmak 
és azok állampolgárai között fennálló viszonyban a jelen 
Szerződésben megállapított megszorítások mellett véglege
seknek és mindenkire nézve kötelezőknek kell tekinteni 
minden háborús kivételes intézkedést vagy elidegenítést 
rendelő intézkedést vagy ez intézkedések értelmében vég
rehajtott vagy végrehajtandó cselekményeket úgy, amint 
azok a csatolt Függelék 1. és 3. szakaszaiban közelebbről 
meg vannak határozva.

A háborús kivételes intézkedések hatályát tehát a következő bekez
désben megállapított kivételekkel érvényeseknek kell tekinteni. Ez azonban 
csak látszólag olyan viszonos rendelkezés, amelyet egyformán kell alkal
mazni Magyarországra és a szövetséges és társult hatalmakra vonatkozó
lag. Ezen pont viszonos természetét megszünteti ugyanis a következő e) (pont, 
amely a Magyarország részéről foganatosított ilyen rendszabályok alapján 
kártérítési jogot ad a szövetséges és társult hatalmak polgárainak, a ma
gyar állampolgároknak ellenben nem biztosit hasonló jogot a szövetséges 
és társult hatalmakkal szemben.

A magyar állam rendelkezései közül nem érvényesek: 1. azok, ame
lyek 1918. évi november hó 3. után foganatosíttattak; 2. azok, amelyeket 
a magyar állam, vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia megszállott vagy 
elfoglalt területen hajtott végre. Lásd erről bővebben a jelen cikk II. részé
nél és a függelék 1. és 3. §-ánál levő jegyzetet

e) A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai
nak joguk van kártérítésre mindazokért a károkért vagy 
hátrányokért, amelyek a csatolt Függelék 1. és 3. szaka
szaiban meghatározott háborús kivételes intézkedések és 
elidegenítést rendelő intézkedések alkalmazása folytán ja
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vaikat, jogaikat vagy érdekeiket érték, ideértve a volt Ma
gyar Királyság területén levő társaságokat vagy társulatokat 
is, amelyekben ők érdekelve voltak. Az emlitett állampol
gárok részéről ebben a tárgyban beadott felszólalásokat 
a VI. cimben meghatározott Vegyes Döntőbiróság vagy az 
e Bíróság által kijelölendő döntőbíró vizsgálja meg és 
állapítja meg a kártérítés összegét; a kártérítések Magyar- 
országot terhelik és a volt Magyar Királyság állampolgárai 
vagy a volt Magyar Királyság állampolgárainak ellenőr
zése alatt álló társaságok olyan javainak terhére, amelyek 
a felszólaló Államának területén vannak vagy a felszólaló 
Államának ellenőrzése alatt állanak, előre akként fedez
hetők. amint az a b) pontban meg van határozva. Ezek 
a javak az ellenséges kötelezettségek záloga gyanánt a csa
tolt Függelék 4. szakaszában meghatározott feltételek be
tartása mellett lefoglalhatok. Ezeket a kártérítéseket a 
Szövetséges és Társult Hatalom is kifizetheti és az ősz- 
szeget Magyarország terhére Írhatja.

Magyarország nemcsak a saját kivételes háborús intézkedéseiért felel, 
hanem a közös hatóságok ilyen intézkedéseiért is.

Egyébként tekintettel az ellenséges vagyon tekinletében foganatosí
tott kivételes intézkedések csekély számára, — mindössze néhány vállalat 
gondnoki kezeléséről van jszó — ez a kötelezettség anyagilag nem jelent 
sokat Magyarországra nézve. Másnemű károk megtérítéséről a 237. cikk 
b) pontja és a 237. cikk második bekezdése rendelkezik.

f) Ha valamelyik Szövetséges és Társult Hatalomnak 
olyan állampolgára, aki tulajdonosa olyan jószágnak, jog
nak vagy érdeknek, amely a volt Magyar Királyság terü
letén elidegenítést rendelő intézkedés alá esett, úgy ki
váltja, az e) pontban emlitett felszólalásnak, amennyiben 
a kérdéses jószág természetben még megvan, az illető jó
szág visszaadásával kell helyt adni.

Ebben az esetben Magyarországnak meg kell tennie 
minden szükséges intézkedést abból a célból, hogy a tu
lajdonától megfosztott tulajdonos ismét jószágának birto
kába kerüljön, még pedig mindennemű olyan tehertől 
vagy szolgalomtól mentesen, amellyel a tulajdont a fel
számolás után esetleg megterhelték volna és Magyarország
nak kártalanítania kell a visszaadás folytán károsult min
den harmadik személyt.

Ha a jelen pontban körülirt visszahelyezés nem volna 
lehetséges, az érdekelt Hatalmak vagy a III. címhez csa
tolt Függelékben emlitett Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hi
vatalok közvetítésével külön megállapodások jöhetnek létre 
annak biztosítása végett, hogy az illető Szövetséges és Tár
sult Hatalom állampolgára az e) pontban érintett kárért
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olyan előnyök vagy ellenértékek nyújtásával kártalanittas- 
sék, amelyeket a tőle megvont javak, jogok vagy érdekek 
fejében hajlandó elfogadni.

A jelen cikknek megfelelően foganatosított visszahe
lyezéseknél: az e) pontban foglaltak alkalmazásával meg
állapítandó becsárakat vagy kártalanítási összegeket csök
kenteni kell a visszaadott jószág jelenlegi értékével, azon
ban figyelemoe kell venni a használattól való megfosztás 
fejében vagy a megrongálásért járó kártalanítást.

Ennek a pontnak is csupán elméleti jelentősége van Magyarországra 
nézve, mert nálunk az ellenséges vagyon felszámolását nem rendelték el. 
Arra nézve, hogy melyik hatalmakat illeti meg a jelen pontban megálla
pított jog, a következő g) pont nyújt felvilágosítást.

g) Az f) pontban említett jog olyan Szövetséges és Tár
sult Hatalmak állampolgári kötelékébe tartozó tulajdono
sokat illeti meg, amely Hatalmak területén az ellenséges 
javak, jogok vagy érdekek általános felszámolását elrendelő 
törvényhozási rendelkezések a fegyverszünet aláírása előtt 
nem voltak alkalmazásban.

h) Kivéve azt az esetet, ha az f) pont alkalmazásával 
természetben való visszahelyezés történt, a bárhol levő 
ellenséges javaknak, jogoknak és érdekeknek akár a há
borús kivételes törvényhozás alapján, akár a jelen cikk 
alkalmazásával történt felszámolásból származó tiszta jö
vedelemre, valamint általában az összes ellenséges kész
pénzkövetelésekre nézve, ide nem véve olyan javak fel
számolásának jövedelmét vagy olyan készpénzkövetelése
ket. amelyek a Szövetséges és Társult Országokban a b) 
pont utolsó bekezdésében megjelölt személyeket illetnek, 
a következőképen kell eljárni:

1. Ami a III. címet és ennek Függelékét elfogadó Ha
talmakat illeti.,iaz említett jövedelmeket és követeléseket az 
említett cím és Függelék alapján létesített Felülvizsgáló 
és Kiegyenlítő Hivatal közvetítésével annak a Hatalomnak 
javára kell írni, amelynek a tulajdonos állampolgára; 
minden, Magyarország javára mutatkozó aktív egyenleg a 
jelen Szerződés VIII. részének (Jóvátétel) 173. cikkében 
körülirt elbánásban fog részesülni.

2. Ami a III. címet és ennek Függelékét el nem fo
gadó Hatalmakat illeti, a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárainak Magyarország által lefoglalt javai
nak, jogainak és érdekeinek jövedelmét, valamint kész
pénzköveteléseit az arra jogosultaknak vagy e jogosultak 
Kormányának i részére azonnal ki kell fizetni. Minden 
egyes Szövetséges és Társult Hatalom saját törvényei és



232, cikk. m

rendeletéi szerint rendelkezhetik a részéről lefoglalt oly 
javak, jogok és érdekek jövedelme, valamint oly kész- 
pénzkövetelések felett, amelyek a volt Magyar Királyság 
állam polgárának vagy a felügyeletük alatt álló társaságok
nak tulajdonában voltak, úgy, amint azt a b) pont ki
mondja és ezeket a jövedelmeket a jelen cikkben vagy a 
csatolt Függelék 4. szakaszában meghatározott felszólalá
sok és követelések fedezésére fordíthatja. Minden jószág, 
jog vagy érdek, vagy a jószág felszámolásából eredő jö
vedelem, továbbá minden olyan készpénzkövetelés, amely
ről a fentiek értelmében rendelkezés nem történik, az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom részéről visszatartható 
és ebben az esetben annak készpénzértéke a jelen Szer
ződés VIII. részének (Jóvátétel) 173. cikkében meghatározott 
elbánás alá esik.

Látjuk tehát, hogy a szövetséges és társult hatalmak állampolgárai 
vagyonának kezeléséből befolyt jövedelmet Magyarország feltétlenül kiadni 
köteles; ezzel szemben a magyar vagyon kezeléséből vagy ^elszámolásából 
befolyó összegek kiadása vagy jóvátételi célokra fordiiása tekintetében min
dig az a szövetséges és társult hatalom dönt, amelyiknek birtokában van 
ez az összeg. Az ilyen összegek felhasználása tekintetében még a függe
lék 4. §-a is rendelkezik.

Az 1. és 2. pont alatti kétféle rendelkezésre azért van szükség, mert 
olyan esetben, ha valamelyik hatalom a Ili. cim rendelkezéseit nem fo
gadja el, a követelések jóváírása nem történhetik meg.

A készpénzkövetelések magyarázatára nézve lásd a jelén cim függe
lékének 11. §-át is.

A szövetséges és társult hatalmak állampolgárainak Magyarországon 
lefoglalt vagyona jövedelmének elszámolására nézve lásd a jeien cim füg
gelékének 11. és 12. §nát

i) A 250. cikk rendelkezéseinek fenntartásával oly 
felszámolások esetében, amelyeket akár a jelen Szerződést 
Szövetséges és Társult Hatalmakként aláiró uj Államok
ban, akár a Magyarország részéről fizetendő jóvátételek
ben nem részesülő Államokban foganatosítottak, az ezek
nek az Államoknak részéről foganatosított felszámolások 

* jövedelmét közvetlenül a tulajdonosoknak kell kifizetni, 
úgy azonban, hogy a Jóvátételi Bizottságnak a jelen Szer
ződésben meghatározott jogai, különösen pedig a Vili. 
rész (Jóvátétel) 165. cikkében és a IX. rész (Pénzügyi ren
delkezések) 194. cikkében megállapított jogok érintetlenül 
maradjanak. Ha a tulajdonos a jelen rész VI. címében 
említett Vegyes Döntőbíróság vagy az e Bíróság részéről 
kijelölt döntőbíró előtt igazolja, hogy az eladás feltételei 
vagy az illető Állam Kormányának rendes törvényhozá
sán kívül tett intézkedései az árra nézve igazságtalanul 
hátrányosak voltak, a Bíróság vagy a döntőbíró az arra
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jogosultnak méltányos kártérítést ítélhet meg, amelyet az 
illető Állam köteles megfizetni.

j) Magyarország kötelezi magát, hogy állampolgárait 
a Szövetséges és Társult Országokban levő javaik, jogaik 
vagy érdekeik felszámolásáért vagy visszatartásáért kár
talanítja.

A magyar állam jelenlegi pénzügyi helyzetét, tekintve ennek a kötele
zettségvállalásnak nem sok gyakorlati értéke van.

k) A tőkevagyonra kivetett illetékeknek és adóknak 
azt az összegét, amelyet Magyarország a Szövetséges és 
Társult Hatalmak állampolgárainak javaira, jogaira és 
érdekeire 1918. évi november hó 3.-ától kezdve a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított három hónap eltel
téig, vagy ha olyan javakról, jogokról vagy érdekekről 
van szó, amelyek háborús kivételes intézkedések alá estek, 
a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelő visszatérité- 
sükig behajtott vagy be kellett volna hajtania, a jogosul
tak részére vissza kell téríteni.

Az osztrák békeszerződés hasonló rendelkezését a szövetséges és tár
sult hatalmak válaszjegyzékükben annak idején azzal magyarázták, hogy 
ez ai rendelkezés az úgynevezett egyszeri nagy vagyonadó hatálya alól 
óhajtja mentesitem a szövetséges és társult hatalmak állampolgárainak va
gyonát. Ez ai rendelkezés azonban nem érvényesülhet majd akkor, ha a 
nagy vagyonadó kivetése csak a békeszerződés hatálybalépésétől számí
tott három hónap eltelte után fog megtörténni.

II. Az előző rendelkezések fenntartásával, semmisek
nek é* meg nem történteknek nyilváníttatnak a fentemlitet- 
tek kivételével mindazok az intézkedések, amelyeket a tör
vényes vagy tényleg működött hatóságok a volt Magyar 
Királyság területén 1918. évi november hó 3.-a óta a je
len Szerződés életbelépéséig tettek és amelyek a Szövet
séges és Társult Hatalmaknak vagy állampolgáraiknak, 
ideértve azokat a társaságokat és társulatokat is, amelyek
nél azok érdekelve voltak, javait, jogait és érdekeit sértik.

A fenti a), e), fj, h) és k) pontok rendelkezései alkal
mazandók a Szövetséges és Társult Hatalmak állampol
gárainak, ideértve azokat a társaságokat vagy társulatokat 
is, amelyekben azok érdekelve voltak, tulajdonában levő 
javakra. j jogokra és érdekekre, amelyek tárgyai voltak; 
kártokozó intézkedéseknek, igy kisajátításnak, elkobzásnak, 
lefoglalásnak, rekvirálásnak, elpusztításnak vagy rongálás
nak. akár törvények vagy rendeletek, akár a Magyarorszá
gon törvényesen vagy tényleg működött hatóságok, akár a 
magyar lakosság erőszakos ténykedései idézték elő azokat.

Ennek a pontnak rendelkezéseit szorosan kell magyarázni. Kitűnik ez a 
békefeltételek kísérőjegyzékéből is, amely ennek a pontnak indokolására a
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vállalatok szocializálása álvtal okozott károkra hivatkozik. Vagyis volta
képpen az úgynevezett tanácsköztársaság idején szenvedett károk megtérí
téséről van itt szó és ennek a szervezetnek intézkedéseit kell semmisek
nek tekinteni. Az, hogy a jelen pont nem alkalmazható a törvényes magyar 
kormányoknak a törvényes hatáskörön belől és nemcsak az ellenséges 
alattvalóknak, hanem a magyar állampolgároknak a vagyonára is kiter
jedő rendelkezéseire, következtethető a 233. cikk b) pontjából is.

«A magyar kormánynak a tényleg működött hatóságok jogellenes cse
lekedeteiért való felelőssége — mondja a válaszjegyzék — épp ugy fennáll, 
mint valamely törvényes kormány hasonló tényeiért.

Valóban, ezek a tényleg működött hatóságok a szövetséges állam
polgárok jogait sértő valóságos törvényhozási intézkedéseket lépteitek 
életbe, pl. bizonyos vállalatok köztulajdonba vétele tárgyában, amelyek 
eredményeként az illető vállalatok kihasználását a kormánytól létesített 
munkásszervezetekre bízták. Ezek a szervezetek a szövetséges vállalatok 
igazgatásával a jogosultaknak számos kárt okoztak, sőt a vállalatok mű
ködtetése érdekében a kormány engedélyével még kölcsönöket is vettek 
fel. A Szövetséges Hatalmak sem ezeknek az intézkedéseknek, sem az 
azok végrehajtása során bárki által elkövetett tényeknek a jogérvény essé
gét nem ismerhetik el.»

Ili. A társaságok vagy társulatok közé kell számítani 
Budapesten és Magyarország egyéb városaiban levő görög 
keleti egyházközségeket, úgyszintén a kegyes alapítványo
kat vagy egyéb alapítványokat is, amennyiben a Szövet
séges és Társult Hatalmak állampolgárai ezeknél az egy
házközségeknél vagy alapítványoknál érdekelve vannak.

IV. Semmiféle joghátrány nem érheti és jogérvénye
sen nem érhette a Szövetséges és Társult Hatalmak ál
lampolgárait, ideértve azokat a társaságokat vagy társu
latokat, amelyekben ezek érdekelve voltak, oly alakszerű
ségek vagy nyilatkozatok elmulasztása miatt, amelyeket 
reájuk nézve a fegyverszünet után és a jelen Szerződés 
életbelépésének időpontja előtt keletkezett valamely ma
gyar törvény vagy rendelet szabott meg.

Ez a pont is nehezen lenne végrehajtható. Azonban a kísérőjegyzékből 
kitűnik az, hogy ez a pont csakis azokra a határidőkre vonatkozik, ame
lyeknek elmulasztása jogvesztést vagy vagyonelkobzást vont magi után, 
vagyis itt is a forradalmi kormányok által megállapított határidőket kell 
érteni.

233. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárainak, 

valamint azoknak a társaságoknak vagy társulatoknak, 
amelyekben ezek az állampolgárok érdekelve voltak, a 
232. cikk alkalmazásával visszatérített javak, jogok és ér
dekek tekintetében Magyarország kötelezi magát, hogy:

a) a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai
nak javait, jogait és érdekeit, a jelen Szerződésben ki
fejezetten megállapított kivételektől eltekintve, abba a jogi
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állapotba helyezi és hagyja meg, amelyben; a háború előtt 
érvényben volt törvények szerint a volt Magyar Király
ság állampolgárainak javai, jogai és érdekei voltak;

b) a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai
nak javait, jogait vagy érdekeit, a tulajdonjogot sértő sem
miféle oly intézkedésnek alá nem veti, amely nem nyerne 
alkalmazást ugyanúgy a magyar állampolgárok javaira, 
jogaira vagy érdekeire, ha pedig ilyen intézkedést tenne,, 
megfelelő kártalanításokat fog fizetni.

Az a pont csupán deklaratív rendelkezést tartalmaz, ez kitűnik )a 
b) pontból, amely csupán azt tilalmazza, hogy a szövetséges és társult 
hatalmak polgárainak vagyonára olyan rendelkezések alkalmaztassanak, 
amelyek nem vonatkoznak egyúttal a magyar állampolgárok vagyonára is.

Függelék.
1. §•

A 232. cikk d) pontja értelmében megerősítést nyer 
a tulajdont érintő minden olyan intézkedésnek, a válla
latok vagy társaságok'felszámolása tárgyában hozott vagy 
kibocsátott minden olyan rendeletnek, szabályzatnak, ha
tározatnak vagy utasításnak érvényessége, amelyet a Magas 
Szerződő Felek egyikének valamely bírósága vagy köz- 
igazgatási hatósága a háborús törvényhozás alkalmazásá
val az ellenséges javak, jogok vagy érdekekre vonatkozóan 
hozott vagy kibocsátott, vagy amelyekről vélelmezhető, 
hogy ilyenek gyanánt hozattak vagy bocsáttattak ki. Bár
kinek érdekei úgy tekintendők, mintha érvényesen tárgyai 
lettek volna a javakat — ideértve a szóbanforgó érdekeket 
is — érintő minden rendeletnek, szabályzatnak, határozat
nak vagy utasításnak, tekintet nélkül arra, hogy az em
lített rendeletek, szabályzatok, határozatok vagy utasítá
sok ezeket az érdekeket kifejezetten tekintetbe vették-e, 
vagy sem. A fentemlitett szabályzatok, rendeletek, határo
zatok vagy utasítások alapján foganatosított jószág-, jog
vagy érdekátruházás szabályszerűsége tekintetében semmi
féle felszólalás nem emelhető. Hasonlóképen megerősítést 
nyer mindazoknak az intézkedéseknek az érvényessége, 
amelyek valamely tulajdonra, valamely vállalatra vagy tár
saságra vonatkozóan történtek, akár vizsgálatról, zárlat
ról, kényszerigazgatásról, használatról, rekvirálásról, fel
ügyeletről vagy felszámolásról, javak, jogok és érdekek 
eladásáról vagy igazgatásáról, tartozások behajtásáról vagy 
megfizetéséről, költségek, terhek, kiadások megfizetéséről 
vagy bárminemű egyéb oly intézkedésekről van szó, ame-
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Iveket rendeletek, szabályzatok, határozatok vagy utasítá
sok végrehajtásaként a Magas Szerződő Felek egyikének 
valamely bírósága vagy közigazgatási hatósága hozott, ki
adott vagy végrehajtott, avagy amelyekről, vélelmezhető, 
hogy azokat az említett bíróság vagy hatóság a háborús 
kivételes törvényhozás alkalmazásával ellenséges javakra, 
jogokra vagy érdekekre vonatkozólag hozta, kiadta vagy 
végrehajtotta, mégis azzal a megszorítással, hogy ennék 
a szakasznak rendelkezései nem lehetnek hátrányosak a 
Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai részéről 
szerzett oly tulajdonjogokra nézve, amelyeket ezek az Ál
lampolgárok már megelőzően jóhiszeműen, jogosan és a 
javak helye szerint érvényes törvényeknek megfelelően 
szereztek.

A jelen szakasz trjendelkezései nem alkalmazhatók a 
fent feisorolt intézkedések közül azokra, amelyeket a volt 
Osztrák-Magyar Kormány a megszállott vagy elfoglalt te
rületeken tett, sem pedig azokra a fent felsorolt intézke
désekre, amelyeket Magyarország vagy a magyar hatósá
gok 1918. évi november hó 3.-a után tettek; mindezek az 
intézkedések semmisek.

Ennek ai hosszú §-nak értelme az, hogy a háborús jogszabályok és 
az azok alapján foganatosított intézkedések általában véve érvényesek, 
ami természetesen nem zárja ki azt, hogy a 232. cikk e) pontja alapján a 
szövetséges és társult hatalmak polgárai Magyarország ilyo» rendszabá
lyaiért kártérítést ne kérhessenek.

Az előbb említett általános szabály alól a második bekezdés értel
mében kivételnek van helye a volt osztrák-magyar kormány részéről a 
megszállott vagy elfoglalt területeket foganatosított intézkedések, valamint 
Magyarország vagy a magyar hatóságok által 1918. évi november 3. után 
foganatosított intézkedések tekintetében. Ezeket semmiseknek kell tekin
teni. természetesen a 232. cikk II. Svából kitünőleg csak annyiban, ameny- 
nyiben a szövetséges és társult hatalmak állampolgárainak vagyonára vo
natkoznak és arra sérelmesek. ^Italunk különben a 232. cikk II. §-nál 
előadottakra.

A háborús jogszabályok fogalmának magyarázatára nézve lásd a 
3. §-t

2. §.

Nincs helye sem Magyarország, sem állampolgárai ré
széről sem pedig a  volt Magyar Királyság állampolgárai 
részéről vagy az ő nevükben más valaki részéről, bárhol 
legyen is lakóhelyük, semmiféle felszólalásnak vagy kere
setnek sem valamely Szövetséges és Társult Hatalom ellen, 
sem az illető Szövetséges és Társult Hatalom bármely bí
róságának vágj' közigazgatási hatóságának nevében vagy 
utasítására eljáró bármely személy ellen olyan ténykedés 
vagy mulasztás miatt, amelyet a háború ideje alatt vagy
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á háború előkészítésére való tekintettel magyar állampol
gárok javaira, jogaira vagy érdekeire vonatkozólag -foga
natosítottak vagy elkövettek. Hasonlóképen nines helye 
semmiféle felszólalásnak vagy keresetnek bármely személy 
ellen oly [ténykedés vagy mulasztás miatt, amely bármelyik 
Szövetséges és Társult Hatalomnak háborús kivételes jog
szabályaiból, továbbá törvényeiből és rendeletéiből ered.

Ez a §. kétféle irányban fosztja meg a magyar alattvalókat a kár- 
térítési jogtól:

1. a* szövetséges és társult hatalmak hatósági közegeivel szemben a 
háború alatl vagy a háború * előkészítésére tekintettel foganatosított intéz
kedésekből kifolyólag nincs helye kártérítési követelésnek, akár megjelel
nek ezek az intézkedések a háborús jogszabályok rendelkezéseinek, 
akár nem;

2. magánszemélyek ellen nincs helye kártérítési igénynek akkor, ha 
intézkedésük a szövetséges és társult hatalmak jogszabályain alaps'zik.

Vagyis a 2. alatti esetben a szabályellenes tény, vagy cselekedet kár
térítés alapjául szolgálhat, az 1. alatti esetben azonban még ez sem.

3- §•
A 232. cikkben és a jelen Függelékben ez a kifeje

zés: «háborús kivételes intézkedések» magában foglalja 
azokat a bármiféle természetű törvényhozási, közigazga
tási, bírósági vagy egyéb intézkedéseket, amelyeket ellen
séges javakra vonatkozóan hoztak vagy hozni fognak és 
amelyeknek anélkül, hogy a tulajdonjogot érintenék, az 
a hatásuk, hogy a tulajdonostól megvonják a javaik fe
lett való rendelkezést; idetartoznak nevezetesen a felügyeleti 
kényszerigazgatási, zárlati intézkedések, továbbá azok az 
intézkedések, amelyeknek tárgya az ellenséges követelések 
lefoglalása, hasznosítása vagy elzárása volt vagy lesz, tör
ténjék ez bármely okból, bármely alakban és bármely 
helyen. Az ilyen intézkedések végrehajtásaként teljesített 
cselekményeknek tekintendők a közigazgatási hatóságok
nak vagy bíróságoknak mindazok a határozatai, utasításai, 
rendeletéi vagy rendelkezései, amelyek ezeket az intézke
déseket az ellenséges javakra alkalmazzák, valamint a 
bármely ellenséges javak igazgatásával vagy felügyeletével 
megbízott személy részéről teljesített összes cselekmények, 
mint tartozások "kifizetése, követelések behajtása, költsé
gek, terhek vagy kiadások kifizetése, tiszteletdijak besze
dése.

Az «elidegenítést rendelő intézkedések» azok, amelyek 
az ellenséges javak tulajdonjogát érintették vagy érinteni 
fogják, annak jegészben vagy részben más személyre, mint 
az ellenséges tulajdonosra és pedig az utóbbi beleegyezése 
nélkül történő átruházásával, kiválképen pedig azok az
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intézkedések, amelyek az ellenséges javak eladását, felszá
molását, i átruházását, címletek vagy értékpapírok meg
semmisítését rendelik el.

A jelen §. «háborús kivételes intézkedések» és «elidegenítést rendelő 
intézkedések» alatt csakis az olyan szabályokat és ténykedéseket érti, 
amelyek kilejezetten csupán az ellenséges vagyonra vonatkoznak, amilye
nek nálunk például az ellenséges vagyon felügyelet és gondnokság alá 
helyezésére vonatkozó jogszabályok voltak. Belföldi jogunk tudvalevőleg 
ettől ell érői eg ai háború esetére szóló kivételes intézkedések al<att azokat 
a jogszabályokat és hatósági cselekményeket érti, amelyeknek alapja a 
törvényhozás által a háború esetére adott külön felhatalmazás (t. pl. az 
1912:LXJil., 1914: L. stb. törvénycikkeket).

4- §■
A volt Magyar Királyság állampolgárainak valamely 

Szövetséges és Társult Hatalom területén levő javait, jo
gait és érdekeit, valamint az azok eladásából, felszámolásá
ból vagy egyéb kisajátító intézkedésekből eredő tiszta jö
vedelmet az illető Szövetséges és Társult Hatalom meg
terhelheti és pedig elsősorban: saját állampolgárainak, ide
értve azokat a társaságokat vagy társulatokat, amelyeknél 
ezek az állampolgárok a volt Magyar Királyság terüle
tén érdekelve voltak, felszólalásai folytán azok javaira, 
jogaira és érdekeire vonatkozóLag megállapított kártala
nítások vagy a javukra magyar állampolgárokkal szem
ben fennálló követelések megfizetésével, úgyszintén a volt 
Osztrák-Magyar Kormány vagy bármely magyar hatóság 
által 1914. évi julius hó 28.-a után és az illető Szövetséges 
és Társult Hatalomnak a háborúban való részvétele eiőtt 
elkövetett ténykedések miatt követelt kártérítések megfi
zetésével. Az ilyen természetű igények összegét, amennyi
ben Ador Gusztáv ur ebbe beleegyezik, az ő részéről ki
jelölt döntőbíró állapíthatja meg, ellenkező esetben pedig 
a VI. címben megjelölt Vegyes Döntőbíróság. Másodsor
ban a fenteinlitett javak, jogok és érdekek, valamint a 
fentemlitett módon keletkező tiszta jövedelem a Szövetséges 
és Társult Hatalom állampolgárainak olyan felszólalásai 
folytán megállapított kártalanítási összegek megfizetésével 
terhelhetők meg, lamelyek az említett állampolgároknak a 
többi ellenséges Hatalmak területén levő javaira, jogaira 
és érdekeire vonatkoznak, amennyiben ezeket a kártalaní
tási összegeket más módon ki nem egyenlítették.

A jelen §. nem intézkedik arról, hogy valamely szövetséges és társult 
hatalom háborúba lépése előtt foganatosított intézkedések mely esetben szol
gálhatnak kártérítés alapjául, ebben a tekintetben tehát a jelen §. értel
mében eljáró bírónak vagy bíróságnak teljesen szabad mérlegelési joga lesz.

A §. többi rendelkezéseit a 232. cikk h) 1. és 2. pontjával kell 
összevetni.
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5. §.
Ha közvetlenül a háború kitörése előtt valamely Szö

vetséges és Társult Államban engedélyezett társaságnak a 
felügyelete alatt álló és Magyarországon engedélyezett va
lamely társasággal gyári vagy kereskedelmi védjegyeknek 
más országokban való értékesítésére közös joga volt, vagy 
ha neki ezzel a társasággal más országokban való eladás 
céljából áruknak vagy iparcikkeknek kizárólagos gyártá
sára közös joga volt, ilyen esetben a 232. cikk rendel
kezéseinek figyelmen kívül hagyásával, a magyar társaság 
kizárásával először csakis az első helyen emlitett társa
ságnak lesz joga ezeket a gyári védjegyeket más orszá
gokban értékesíteni: ebben az esetben a közös gyártási 
eszközöket az első helyen emlitett társaság részére kell 
átszolgáltatni minden olyan intézkedésre való tekintet 
nélkül, amely az Osztrák-Magyar Monarchiában a háborús 
törvényhozás alkalmazásával a második helyen emlitett 
társaságra, annak érdekeire, üzleti javaira vagy részvényeire 
vonatkozóan történt. Mindazonáltal az első helyen emli
tett társaság, ha erre vonatkozólag megkeresik, köteles a 
második helyen emlitett társaságnak átadni azokat a min
tákat, amelyek la magyarországi fogyasztásra szánt áruk 
gyártásának folytatásához szükségeset.

6- § •

Addig az időpontig, amíg a visszatérítés a 232. cikk 
értelmében foganatosítható lesz, Magyarország felelős a 
Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai olyan ja
vainak, jogainak és érdekeinek megőrzéséért, amelyeket 
valamely háborús kivételes intézkedésnek vetett alá, ide
értve azokat a társaságokat és társulatokat, amelyekben 
az emlitett állampolgárok érdekelve voltak.

Ez a §. nem rendelkezik világosan arról, vájjon a 232. cikk a) pontja 
vagy ugyanezen cikk f) pontja értelmében foganatosítandó vistaa téri lésre vo
natkozik-e. Valószínűleg mind a két esetet fel akarja ölelni ez a §., amely 
Magyarországot felelőssé óhajtja tenni az olyan javak megőrzéséért is , 
amelyek megszállott területen vannak, vagyis amelyek megőrzésére a ma
gyar hatóságoknak semminemű befolyása nem lehet.

7- §•
A Szövetséges és Társult Hatalmaknak a jelen Szer

ződés életbelépésének időpontjától számított egy éven belül 
meg kell jelölniük azokat a javakat, jogokat és érdekeket, 
amelyekre nézve a 232. cikk f) pontjában megállapított 
joggal élni kivannak.
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8- §-
A 232. cikkben megjelölt visszatérítések a Magyar 

Kormány vagy az azt helyettesitő hatóságok rendeletére 
fognak foganatosíttatni. A magyar hatóságok a hozzájuk a 
jelen Szerződés életbelépése után bármikor intézhető meg- 
kei esésekre az érdekelteknek a vagyonkezelők ügyvitelére 
vonatkozóan részletes felvilágosításokat kötelesek adni.

Ez a §. figyelembe veszi azokat az eseteket, amelyekben vissza
térítendő javak felett nem a magyar hatóságok, hanem a megszálló ha
talmak hatóságai rendelkezhetnek.

9- §•
A 232. cikk b) pontjában említett személyek javai, 

jogai es érdekei az ebben a pontban körülirt felszámolás 
befejeztéig változatlanul alávetve maradnak a reájuk nézve 
tett vagy leendő háborús kivételes intézkedéseknek.

1 0 . § .

Magyarország a jelen Szerződés életbelépésének idő
pontjától számítolt hathónapi határidőn belül köteles min
den egyes Szövetséges és Társult Hatalomnak azokat a 
szerződéseket, bizonyítványokat, ügyiratokat és a tulajdon
jogra vonatkozó egyéb okiratokat átadni, amelyek állam
polgárai birtokában vannak és az illető Szövetséges és 
Társult Hatalom területén levő javakra, jogokra és érde
kekre vonatkoznak, ideértve az illető Hatalom törvényeinek 
megfelelően alakult bármely társaság részvényeit, kötelez
vényeit vagy egyéb ingó értékeit.

Magyarország az érdekelt Szövetséges és Társult Ha
talom kívánságára bármikor megadja mindazokat a fel
világosításokat, amelyek magyar állampolgároknak az il
lető Szövetséges és Társult Hatalom területén levő javaira, 
jogaira és érdekeire, valamint azokra az ügyletekre vonat
koznak. amelyek 1914. évi julius hó 1. napja után az em
lített javak, jogok vagy érdekek tekintetében esetleg létre
jöttek.

Ez a! k iszó lj Itatási kötelezettség folyománya a szövetséges és tár
sult hatalmak javára a 232. cikk b) pontjában biztosított lefoglalási jognak, 
amiből következik az is, hogy a kiszolgáltatási kötelezettség csakis abban 
az esetben és csakis arra a vagyonra nézve forog majd fenn, amelyre vo
natkozólag a lefoglalási joggal élnek. A jelen §-ban említett részvényeket 
és kötelezvényeket azért kell kiszolgáltatni, mert ezek is a 232. cikk b) 
pontjában említett vagyon fogalma alá esnek.

Bár ez a§. csak a társaságok címleteiről beszél, nézetünk szerint a 
232. cikk b) pontja alapján a szövetséges és társult hatalmak állal kibocsátott 
állami címletek kiszolgáltatása is követelhető.
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11. §■

'A«készpénzkövetelés» kifejezés alatt a háborús álla
pot előtt vagy után elhelyezett összes letéteket vagy fede
zeteket, valamint vagyonkezelők, zárgondnokok vagy mások 
részéről beszedeti letétekből, jövedelmekből vagy nyeresé
gekből, bankokban letett fedezetekből vagy bármely egyéb 
forrásból eredő követeléseket kell érteni; mégis azoknak a. 
pénzösszegeknek kivételével, amelyek a Szövetséges és 
Társult Hatalmak vagy egyes Államaik, tartományaik vagy 
községeik tulajdonában vannak.

Ezen §-nak az a célzata, hogy a szóban forgó követelésekre is al
kalmazni lehessen a III. címnek a teljesítésnél irányadó pénznemre, át
számítási árfolyamra és kamatokra vonatkozó rendelkezéseit.

1 2 . § .

Az ellenséges javak igazgatásáért felelős vagy a« igaz
gatás ellenőrzésével megbízott személyek részéről vagy 
ezeknek a személyeknek, avagy bármely hatóság paran
csára, a Magas Szerződő Felek állampolgárai, valamint 
olyan társaságok és társulatok, amelyekben ezek az állam
polgárok érdekelve voltak, készpénzköveteléseinek felhasz
nálásával bárhol eszközölt befektetések semmiseknek fog
nak nyilváníttatni; ezeket a követeléseket a szóbanforgó 
befektetéseknek tekintetbevétele nélkül kell rendezni.

Nézetünk szerint itt befektetések alatt nem az ellenséges vagyonba 
történt szükséges és hasznos beruházásokat kell érteni, liánéin az olyan 
eseteket amidőn például a vagyonkezelő .hadiköhsönbe fektette a be
folyt jövedelmet.

13. §.
Magyarország köteles a jelen Szerződés életbelépésé

től számított egy hónapon belül, avagy kívánatra bármi
kor később is, az illető Szövetséges és Társult Hatalom
nak átadni az összes számadásokat vagy bizonylatokat, 
levéltárakat, okmányokat és felvilágosításokat tartalmazó 
bármely természetű iratokat, amelyek az ő területén talál
hatók és amelyek e Hatalmak állampolgárainak, ideértve 
azokat a társaságokat vagy társulatokat is, amelyekben 
ezek az állampolgárok érdekelve voltak, olyan javaira, 
jogaira és érdekeire vonatkoznak, amelyek akár a volt 
Magyar Királyság területén, akár a részéről vagy szövet
ségesei részéről megszállva tartott területeken valamely 
háborús kivételes intézkedés vagy valamely elidegenítést 
rendelő intézkedés tárgyául szolgáltak.
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Az ellenőrök, felügyelők, ügyvivők, vagyonkezelők, 
zárgondnokok, felszámolók és gondnokok — a Magyar 
Kormány jótállása mellett — személyesen felelősek ezek
nek a számadásoknak és okmányoknak haladéktalan és 
hiánytalan átadásáért és azok pontosságáért.

14. §.
A 232. cikknek és a jelen Függeléknek az ellenséges 

országokban levő javakra, jogokra és érdekekre és azok 
felszámolásából eredő jövedelemre vonatkozó rendelkezései 
alkalmazási nyernek a tartozásokra, követelésekre és le
számolásokra is, mert a III. cim csak a fizetés módját 
szabályozza.

Amennyiben a Szövetséges és Társult Hatalmak, ezek 
gyarmatai, protektorátusai, a Brit Domíniumok közül va
lamelyik vagy India nem tesznek olyan nyilatkozatot, hogy 
a III cim rendelkezéseit elfogadják, közöttük és Magyar- 
ország között, valamint állampolgáraik között a 232. cikk
ben említett kérdéseknek szabályozása tekintetében a III. 
címnek a fizetés pénznemére, az átszámítási árfolyamra 
és a kamatokra vonatkozó rendelkezései nyernek alkal
mazást, hacsak az érdekelt Szövetséges és Társult Hatalom 
Kormánya jelen Szerződés életbelépésétől számított hat 
hónapon belül Magyarországnak tudomására nem juttatja 
azt az elhatározását, hogy az említett rendelkezések közül 
egy vagy több nem fog alkalmazást nyerni.

Ahhoz tehát, hogy a III. cim általában alkalmazást nyerjen a 231. 
cikk pontja értelmében az érdekeit szövetséges és társult hatalom kiteje- 
zett nyilatkozata szükséges, ellenben a III. címnek a fizetés pénznemére, 
az átszámítási árfolyamra és a kamatokra vonatkozó rendelkezései a 232. 
cikk értelmében elszámolandó összegek tekintetében csak akkor nem 
alkalmaztatnak, ha az érdekelt szövetséges és társult fiatalom Magyar- 
országgal nem közli azt, hogy ezeknek a rendelkezéseknek valamelyiké
nek alkalmazásától eltekint.

15. §.
A 232. cikknek és a jelen Függeléknek rendelkezései 

alkalmazást nyernek azokra az ipari, irodalmi és művé
szeti tulajdonjogokra, amelyek a javak, jogok, érdekek, 
társaságok vagy vállalatok tekintetében a Szövetséges és 
Társult Hatalmak részéről akár háborús kivételes jog
szabályok alkalmazásával, akár a 232. cikk b) pontja 
rendelkezéseinék alkalmazásával foganatosított felszámolás 
alá estek vagy esni fognak.

A szellemi tulajdon a VII. cim értelmében nem kerül felszámolás alá, 
Ettől az általános szabálytól eltér a jelen §., amelynek értelmében az ilyen
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tulajdon esetében is helye van felszámolásnak olyankor, ha a tulajdonos 
olyan vállalat vagy társaság, amely a jelen cim értelmében maga is felszá
molás alá kerül.

V. CIM.
Szerződések, elévülések, ítéletek.

Ellenségek között kötött szerződések (234. cikk a), b), d), e) potit? 
235. cikk d) pont, Függelék 2—5. §., 8—23. §.). Az Északamerikai Egye
sült-Állomok, Japán és Magyarország állampolgárai között kötött szerző
dések (234. cikk c) pont). Elévülés, perindítási és záros határidők (235. 
cikk a) és g) pont, 236. cikk). Kártérítés perbeli és végrehajtási cselekmé
nyekért (235. cikk b), c), e) és f) pont, 237. cikk). Kereskedelmi papírok 
(235. cikk g) pont, 236. cikk, Függelék 6—7. §.). á szövetséges és társult 
hatalmak ítéleteinek végrehajtása (237. cikk). A «.háború alatt» kifeje
zés értelme (238. cikk). Az «ellenség» kifejezés értelme (Függelék 1. §.).

234. cikk.
a) Az ellenségek között kötött szerződéseket attól az 

időponttól kezdve, amelyben a felek közül bármelyik 
kettő ellenséggé vált, a tartozások és az illető szerződések
ben kikötött cselekmény vagy fizetés teljesítéséből előálló 
egyéb pénzbeli kötelezettségek kivételével hatálytalanná vál
taknak kell tekinteni, az alábbiakban, vagy a csatolt Fiú* 
gelékben «meghatározott bizonyos szerződésekre vagy szer
ződésnemekre vonatkozó kivételek és különleges szabályok 
fenntartásával.

Ez a pont tartalmazza az általános szabályt, amely alól azonban a 
bevezető részben felsorolt többi pontok igen gok kivételt állapítanak meg.

Az általános szabály tehát az, hogy amennyiben a szerződő telek a 
háború folyamán ellenségekké váltak, ennek bekövetkeztével a részükről 
bár korábban kötött szerződéseket hatálytalanoknak kell tekinteni, azon
ban ilyenkor is teljesíteni kell azokat a pénzbeli kötelezettségeket, ame
lyek a hatálytalannáválás előtt teljesített valamely szerződéses kötelezett
ségnek ellenértékét alkotják. Ez az általános szabály különben a néze
tünk szerint csak a kötelmi jogi szerződésekre vonatkozhatik, ellenben a 
családjogi és öröklési jogi szerződésekre nem. Ezek tehát a szerződő felek 
ellenségekké válása eseten is hatályban maradnak.

Arra vonatkozólag, hogy a szerződések szempontjából a felek ellen
ségekké válása alatt mit keli érteni, a függelék 1. §-a nyújt felvilágosítást.

Hö valamely szerződés hatálytalanná válik, az általános jogi szabá
lyok értelmében természetesen az eredeti állapot helyreállításának van 
helye, kivéve az! az esetet, amidőn a jelen ponthoz fűzött magyarázat má
sodik bekezdése értelmében a szerződés hatálytalanná válása ellenére tel
jesíteni kell a pénzbeli kötelezettséget.

Megemlítjük itt különben, hogy az esetben, ha valamely szerződés 
nem válik hatálytalanná, állampolgárainknak a szerződésből folyó jogai 
és követelései a 232. cikk b) pontja értelmében lefoglalhatok. Ez nézetünk 
szerint csak a jelen cikk b) pontjában említett esetben nem következbetik be.

Végül kiemeljük, hogy az a körülmény, hogy a békeszerződés nem 
hatálytalanitja a szerződést, még nem zárja ki azt, hogy valamelyik szer
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polgárságát megszerezte; nem alkalmazhatók továbbá a 
Szövetséges és Társult Hatalmak oly állampolgárai kö
zött kötött szerződésekre sem, amely állampolgárok kö
zött a kereskedés lázért volt megtiltva, mert az egyik fél 
valamelyik Szövetséges és Társult Hatalomnak az ellenség 
által megszállott területén tartózkodott.

e) A jelen cikknek és a csatolt Függeléknek egyik 
rendelkezése alapján sem tekinthetők érvényteleneknek az 
ellenségek között a hadviselő Hatalmak bármelyikének 
engedélyével létrejött szerződések alapján jogszerűen tel- 
j esitelt ténykedések.

235. cikk.
a) A Magas Szerződő Felek területén, az ellenségek 

közötti viszonylatokban, a háború tartamára minden el
évülési, záros és perindítási határidő felbeszakad, akár a 
háború kezdete előtt, akár ez után volt ezeknek a határ
időknek kezdőpontja; ezek a határidők legkorábban há
rom hónappal a jelen Szerződés életbelépése után tovább 
folynak.* Ez a rendelkezés alkalmazandó a kamat- és 
osztalékszelvények, valamint olyan értékpapírok bemuta
tásának határidőire is, amelyek kisorsolás folytán vagy 
más okból visszaváltandók.

A háború tartama kifejezés értelmére vonatkozólag a 238. cikk nyuit 
felvilágosítást, az ellenség fogalma tekintetében pedig a függelék 1. §-a.

A «záros» határidő alatt a békeszerződés — úgy látszik — nem 
érti a perbeli cselekmények teljesítésére kitűzött határidőket, meri 
ezek elmulasztására vonatkozólag a következő b) pont külön rendelkezéseket 
tartalmaz. Nem vonatkozik továbbá a szerződéses kötelezettségek teljesí
tésére kitűzött határidőkre. A szerződésben kikötött határidők a jelen pont 
alapján nem hosszabbodnak meg (235. cikk dj pontja).

A kereskedelmi papirosokra vonatkozólag jelen cikk g) pontja külön 
intézkedik.

b) Abban az esetben, ha valamely cselekménynek vagy 
alakiságnak a háború folyamán történt elmulasztása kö
vetkeztében a volt Magyar Királyság területén a Szövet
séges és Társult Hatalmak valamely állampolgárára hát
ránnyal járó végrehajtási cselekményt foganatosítottak, a 
Szövetséges és Társult Hatalom illető állampolgára részé
ről bejelentett felszólalás a VI. címben meghatározott Ve
gyes Döntőbíróság elé lesz terjesztendő, feltéve, hogy az 
ügy ngm tartozik valamely Szövetséges és Társult Hata
lom bíróságának illetékessége alá.

A kártérítési jog alapja a «volt Magyar Királyság» területén fogana
tosított végrehajtási cselekmény. A «volt Magyar Királyság» területe alatt 
a békeszerződés folytán elszakadó területeket, sőt Bosznia-hercegovinát 
is érteni kell (364. cikk első bekezdése). Az utóbbi területen foganatosított
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ződcS fél, amennyiben ahhoz az általános szabályok értelmében joga van, 
a) bíróságtól kérje a szerződés megszűntének kimondását. A 235. cikk d) 
pontjából is kitűnik az, hogy a békeszerződés ezzel az eshetőséggel is 
számol.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzéke szerint «a szerződé
sek hatálytalanításának általánossá tételét, amit a teljesítés körülményei
ben beállott változás részben már indokol, mindenek felett megkívánja az 
a szükségesség, hegy megelőztessék a jogvitáknak az a tömege, amely a 
szembenálló felek vagy azok kormányai részéről emelt ellentétes igények
ből eredne.»

b) A hatálytalanná válás alól ki vannak véve a jelen 
cikk rendelkezései szerint azok a szerződések, amelyek
nek teljesítését a jelen Szerződés életbelépésétől számított 
hathónapi határidőn belül közérdekből, valamely olyan 
Szövetséges és Társult Hatalom Kormánya követeli, amely
nek az egyik szerződő fél állampolgára.

Ha az ekképen hatályban maradt szerződések telje
sítése valamelyik szerződő félre nézve a kereskedelmi vi
szonyok megváltozása következtében jelentékeny hátrány
nyal járna, a VI. címben meghatározott Vegyes Döntő
bíróság a károsult félnek méltányos kártérítést ítélhet 
meg.

A szövetséges és társult hatalmak válaszjegyzékéből: «A b) pontban 
foglalt kivétel szükséges enyhítése az a) pont általános (szabályának, 
de ez az enyhítés csak akkor lehet hatásos, ha azt a szövetséges* vagy 
társult fél kormánya alkalmazza, mint amely egyedül illetékes elbírálni 
azt a közérdeket, amelyet részére valamely meghatározott szerződés fenn
tartása jelent; ennek a közérdeknek az ügy teljes ismerete alapján való 
felismerésére a Szerződésben meghatározott hat hónapi határidő alig 
elegendő.»

c) Az Északamerikai Egy esült-Államok és Japán alkot
mányának és jogának rendelkezései értelmében ez a cikk, 
valamint a 235. cikk és a csatolt Függelék az említett 
Államok polgárainak a volt Magyar Királyság állampol
gáraival kötött szerződéseire nem alkalmazhatók; hasonló
képen nem , alkalmazható a 240. cikk az Északamerikai 
Egyesült-Államokra s azoknak állampolgáraira.

Az egyfelől az egyesült-államokbeli, vagy japán állampolgárok, más
felől aí magyar állampolgárok közölt kötött szerződések tehát a békeszerző
dés alapján nem lesznek hatálytalanokká.

Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a 235. cikk azon rendelkezései
nek érvényét, amelyek nem vonatkoznak a szerződésekre (pl. az a) pon
tot) a jelen pont nem érinti.

d) A jelen cikk, valamint a csatolt Függelék nem al
kalmazhatók azokra a szerződésekre, amelyeknél a szer
ződő felek annak következtében váltak ellenségekké, hogy 
egyikük valamely más Állam szuverénitása alá kerülő 
területen lakott, feltéve, hogy ez a fél a jelen Szerződés 
alapján valamely7 Szövetséges és Társult Hatalom állam-
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cselekményekből kifolyólag Magyarországot Ausztriával egyetemleges kár
térítési kötelezettség terheli.

Ez a kártérítési jog minden korlátozás nélkül, nézetünk szerint, csak 
akkor állhat meg, ha a cselekmény vagy alakiság elmulasztása hiányában 
a végrehajtás egyáltalán nem lett volna foganatosítható. Vagyis az érdekelt 
szövetséges és társult hatalombeli állampolgárral szemben kellő védekezés 
esetén aí végrehajtás alapjául szolgáló marasztaló határozatot nem lehetett 
volna meghozni. Ennek a felfogásnak helyességére utal a 237. cikk máso
dik bekezdése is. Ha ez a most tárgyalt eset nem forogna fenn, nézetünk 
szerint legfeljebb a végrehajtási eljárási költségek visszatérítéséről lehet szó.

c) Valamely Szövetséges és Társult Hatalom érdekelt 
állampolgárának i kívánságára a Vegyes Döntőbiróság 
mindazokban az esetekben, amelyekben az ügy különleges 
körülményeinél fogva méltányos és lehetséges lesz, a b) 
pontban említett végrehajtási cselekmények által sértett 
jogok helyreállítását fogja kimondani.

Iía a helyreállítás igazságtalan vagy lehetetlen volna, 
a Vegyes Döntőbiróság a sértett fél javára a Magyar 
Kormányt terhelő kártérítést állapíthat meg.

Nézetünk szerint ilyen esetben a magyar államnak az általa fizetett 
kártérítési összeg erejéig visszkereseti joga le&z a végrehajlatóval szemben.

d) Ha ellenségek között kötött valamely szerződés ha
tályát vesztette, akár ama ténykörülmény folytán, hogy 
az egyik fél annak valamely kikötését nem teljesítette, akár 
azért, mert a szerződésben kikötött joggal éltek, a káro
sult fél a Vegyes Döntőbírósághoz fordulhat jóvátételért. 
A Bíróság ebben az esetben a e) pontban meghatározott 
jogkörrel jár el.

Ebben a pontban csak olyan szerződésekről van szó, amelyek nem 
& békeszerződés alapján váltak hatálytalanokká.

Azt, hogy melyik fél jogosult kártérítést követelni, az általános sza
bályok értelmében kell megítélni, mert a jelen pont nem valamely uj kár
térítési kötelezettséget, hanem csupán az általános szabályokon alapuló 
kártérítési kötelezettség számára kivételes illetékességet akar m egállá- 
pitani.

A jóvátétel alatt itt voltaképen a szerződés előtti állapot helyreálli- 
tásái kell érteni, ha ennek a körülményeknél lógva nem lehet helye, 0 
c) pont utolsó bekezdése értelmében más kártérítést kell megítélni, nézetünk 
szerint azonban nem Magyarországgal, hanem a másik szerződő féllel 
szemben.

e) A jelen cikk megelőző pontjainak rendelkezései al
kalmazandók a Szövetséges és Társult Hatalmaknak azokra 
az állampolgáraira, akik a volt Magyar Kormány ható
ságainak elfoglalt vagy megszállott területén foganatositott 
fentemlitett intézkedései következtében szenvedtek kárt, 
feltéve, hogy más módon kártalanítást nem kaptak.

A «fentemlitett intézkedések» alatt itt a megszállott terüleleken tó
gán a tositoti végrehajtási cselekményeket kell érteni. Minttiogy a megszál
lott területen voltaképen az osztrák-magyar monarchia közös hatóságai
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működtek, úgy látszik, hogy az ezek ténykedéseiért való felelősség Ausztriát 
és Magyarországot egyetemlegesen fogja majd terhelni.

Hasonló rendelkezést tartalmaz a 237. cikk utolsó bekezdése.
f) Magyarország a Vegyes Döntőbíróságtól a jelen 

cikk megelőző pontjainak értelmében elrendelt visszaszol
gáltatások vagy joghelyreállitások folytán sértett minden 
harmadik személyt kártalanítani köteles.

«Harmadik személy» alatt itt nem a végrehajtatni kell ér tear, hanem 
azt a személyt, aki a lefoglalt tárgyra vonatkozólag már a végrehaj taté
val szemben szerzett jogokat.

g) Kereskedelmi papírokra vonatkozólag az a) pont
ban megbatározott háromhónapi határidőt attól a naptól 
kell számítani, amelytől fogva az érdekelt Hatalom területén 
a kereskedelmi papírokra fennálló kivételes jogszabályok 
véglegesen hatályon kívül helyeztettek.

Nálunk ilyen kivételes jogszabályoknak kell tekinteni a kereskedelmi 
papirosok bemutatására és ovatolására vonatkozólag a hábont folyamán 
kiadott kivételes rendeleteket

236. cikk.
Ellenségek közötti viszonylatokban a háború előtt ki

állított kereskedelmi papírok pusztán ama körülmény foly
tán, hogy azokat megszabott határidőkön beiül elfogadás 
vagy fizetés végett nem mutatták be, vagy, hogy a kibo
csátót vagy forgatót az el nem fogadásról vagy nemfize
tésről nem értesítették, érvénytelenné váltaknak nem te
kinthetők, éppúgy az óvatolás elmulasztása vagy valamely 
alakiságnak a háború' folyamán történt nemteljesitése 
miatt sem.

Ha valamely kereskedelmi papír elfogadás vagy fi
zetés végett történt bemutatásra vagy az el nem fogadás
ról vagy nemfizetésről a kibocsátóhoz vagy a forgatóhoz 
intézendő értesítés megtételére, vagy végül az óvatolásra 
megszabott határidő a háború alatt lejárt és ha az a fél, 
akinek az értékpapírt bemutatnia, óvatoltatnia, illetve az 
el nem fogadásról vagy nemfizetésről értesítést adnia kel
lett volna, ezt a ; háború alatt nem tette meg, a jelen 
Szerződés életbelépésétől számítandó legkevesebb három
hónapi határidő áll rendelkezésére abból a célból, hogy 
az értékpapírt bemutassa, az el nem fogadásról vagy nem
fizetésről értesítést adjon, vagy azt megóvatolja.

237. cikk.
Valamely Szövetséges és Társult Hatalom bírósága 

által hozott Ítéleteket, abban az esetben, ha ezek a biró-
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súgok a jelen Szerződés értelmében illetékesek voltak, 
Magyarországon jogerőseknek kell tekinteni és azokat végre 
kell hajtani anélkül, hogy külön végrehajtási utasításra 
(exequatur) szükség volna.

Ha a volt Magyar Királyság valamely bírói hatósága 
a háború alatt a Szövetséges és Társult Hatalmak állam
polgára vagy valamely olyan társaság vagy társulat ellen, 
amelyben ilyen állampolgár érdekelve volt, oly eljárás 
alapján, amelynek során az illető állampolgár vagy társulat 
védekezni nem tudott, bárminő tárgyban Ítéletet hozott, 
vagy végrehajtási cselekményt foganatosított, az a szövet
séges vagy társult állampolgár, aki ez okból kárt szenve
dett, kártérítésben j;részesíthető, amelyet a VI. címben 
meghatározott Vegyes Döntőbíróság állapit meg.

A Szövetséges és Társult Hatalom állampolgárának 
kérelmére a fenti kártérítés a Vegyes Döntőbíróság ren
deletére és a lehetőséghez képest a feleknek a magyar 
bíróság ítéletét megelőző állapotba való visszahelyezésében 
állhat.

A fenti jóvátételben részesítheti a Vegyes Döntőbíró
ság a Szövetséges és Társult Hatalmaknak azokat az ál
lampolgárait is, akik elfoglalt vagy megszállott területen 
foganatosított bírói intézkedések következtében szenvedtek 
kárt, feltéve, hogy más módon kártalanítást nem kap talc.

Az első bekezdés szövegéből arra lehet következtetni, hágj' az csak 
kivételes szabály, amely csupán a békeszerződés alapján támasztható kö
vetelések tekintetében hozott ítéletekre vonatkozik, más ítéletek végrehaj
tására vonatkozólag pedig a belföldi jogunk szabályai lesznek továbbra is 
irányadók.

A második, harmadik éo negyedik bekezdést illetőiig utalunk ti 
235. cikk b), c), e) pontjánál előadottakra.

Ezeknek a pontoknak és a jelen cikknek rendelkezései kiegészítik egy
mást. csupán «z illetékességre vonatkozó szabályok tekintetében van el
térés. Nézetünk szerint be ezekben a §-okban megállapított kártérítési 
jogot minden esetben lehet majd a Vegye* Döntőbíróság előtt érvénye
sítem.

238. cikk.
JA Ili., IV., V. és VII. dmek alkalmazásánál a «-há

ború alatt» kifejezés az egyes Szövetséges és Társult Ha
talmakra nézve azt az időtartamot jelenti, amely a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia és az illető Hatalom között a 
badiállapötnak bekövetkezésétől a jelen Szerződés életbe
lépéséig terjed.

A békeszerződés életbelépésének szabályait a 364. cikk után követ
kező záró rendelkezések 3—7. bekezdései tartalmazzák.
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Függelék.
I. Általános rendelkezések.

1. §•
A 234., 235. és 236. cikkek alkalmazásánál valamely 

szerződés ügyfeleit akkor kell ellenségeknek tekinteni, ha 
a kereskedés közöttük az egyik félre nézve kötelező tör
vények, rendeletek vagy rendszabályok értelmében tilos 
volt vagy jogellenessé vált, még pedig vagy attól a naptól 
kezdve, amikor ez a kereskedés tilossá vált, vagy attól a 
naptól kezdve, amikor a kereskedés bármi más módon 
vált jogellenessé.

A magyar állam a szövetséges és társult Hatalmuk polgáraival: való 
kereskedést a; háború alatt sem tiltotta el. A kiadott fizetési tilalmak nem 
tekinthetők ai kereskedés eltiltásának. Ezzel szemben azonban a szövetsé
ges és társult hatalmak tudtunk szerint, úgyszólván kivétei nélkül kiadtak 

ilyen tiltó szabályokat a magyar állampolgárokkal vaió kereskedés te
kintetében. úgy. hogy a; jelen dm  szempontjából a magyar állampolgáro
kat és a szövetséges és társult hatalmak polgárait általában (eüenségek- 
nek kell tekinteni.

2- §•
'A 234, cikkben meghatározott hatálytalanná válás alól 

alól ki vannak véve és a 232. cikk I. b) pontjában meg
batározott jogok sérelme nélkül, valamint a Szövetséges és 
Társult Hatalmaknak a háború alatt hozott belső törvé
nyei, rendeletéi és rendszabályai és az illető szerződéses 
rendelkezések alkalmazásának fenntartásával hatályban 
maradnak:

a) azok a szerződések, amelyeknek célja a tulajdon
jogoknak, ingó és ingatlan javaknak és értékeknek átru
házása. feltéve, hogy a tulajdonjog átruházása vagy az 
ügylet tárgyának átadása már megtörtént, mielőtt még a 
felek ellenségekké váltak volna;

b) bérletek, haszonbérietek és bérletre vonatkozó 
ígéretek;

c) jelzálog-, zálog- és alzálogszerződések;
d) bányákra, bányfcmüvekre, kőbányákra vagy bánya

telepekre vonatkozó engedélyek;
e) az egyfelől magánosok, másfelől Államok, tartomá

nyok, községek vagy más hasonló közigazgatási jogi sze
mélyek között kötött szerződések és az említett Államok, 
tartományok, községek vagy más hasonló közigazgatási jogi 
személyek részéről adott engedélyek.
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a jelen §-bati felsorolt szerződéseket tehát a békeszerződés nem ha
tálytalanítja. Megszüntethetik azonban őket a szövetséges és tánsult ha
talmai háborús jogszabályai és emellett természetesen a leiek álfái'is meg- 
szüntethetők azok, amennyiben az általános szabályok értelmében ebhez 
joguk van.

3. §.
Ha valamely szerződés kikötései a 234. cikk értelmén 

ben részben hatályukat vesztik, a szerződés többi kikö
tései, amennyiben a különválasztás keresztülvihető, a fenti
2. §-ban emlitett belső törvények, rendeletek és rendsza
bályok 'alkalmazásának fenntartásával hatályban ma
radnak. Ha a különválasztás nem vihető keresztül, a szer
ződést teljes egészében hatálytalanná váltnak kell tekinteni.

Ez a; rendelkezés az általában érvényes jogszabályoknál; mindenben 
megfelel.

II. Egyes szerződésekre vonatkozó különös rendelkezések.
É r t é k -  és  á r u t ő z s d e i  ü g y l e t e k .

4. §•
aj Az elismert érték- és árutőzsdék által a háború alatt 

hozott azokat a szabályokat, amelyek valamely ellenséges 
magánfél részéről a háború előtt kötött tőzsdeügyietek 
lebonyolitását rendezik, nemkülönben az illető szabályok 
alkalmazása során tett intézkedéseket a Magas Szerződő 
Felek jóváhagyják az alábbi fenntartásokkal:

1. ha ki volt kötve, hogy az ügyletre az illető tőzsde 
szabályait kell alkalmazni;

2. ha ezek a szabályok általánosan kötelezők voltak;
3. ha a lebonyolítás módja igazságos és észszerű volt.
b) Az előbbi bekezdés nem alkalmazható az ellenség

től megszállott területen fekvő tőzsdéken a megszállás tar
tama alatt foganatosított intézkedésekre.

c) A liverpooli Gyapot-Egyesülés határozatával egybe
hangzóan jóváhagyatik az 1914. évi julius hó 31.-i kelettel

. teljesített gyapothatáridő-ügyletek lebonyolítása.

Zálog.
5. §•

Ellenség tartozásának biztosításául adott kézizálognak 
nemfizetés esetében való eladását akkor is érvényesnek 
kell tekinteni, ha a tulajdonos értesíthető nem volt, fel
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téve, hogy a hitelező jóhiszeműen és a rendes gondos
sággal és óvatossággal járt el; ebben az esetben a tulaj
donos a zálogtárgy eladása okából semmiféle igénnyel 
sem léphet fel.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható ellenség részéről 
az elfoglalt vagy megszállott vidékeken a megszállás tar
tama alatt foganatosított zálogeladásokra.

Ker eskede l mi  papí rok.

6. § •

A III. , címhez és annak Függelékéhez hozzájáruló 
Hatalmak tekintetében az ellenségek között fennálló és ke
reskedelmi papírok kibocsátásából eredő pénztartozásokat 
az említett Függelék értelmében a Felülvizsgáló és Ki
egyenlítő Hivatalok fogják rendezni, amelyek a papír bir
tokosát megillető különböző visszkereseti jogokat gyako
rolhatják.

A Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivataloknak tehát a kereskedelmi pa- 
pirosok tekintetében még szélesebb jogkörük van, mint az egyéb pénz- 
tartozások tekintetében, mert egyenesen a papiros birtokosát megillető 
jogokéi és kötelezettségeket fogják gyakorolni illetőleg letjeiUcm. A keres
kedelmi papiros eredeti birtokosa úgy Látszik a kereskedelmi papiros ki- 
szolgáltatásával befejezi a követelés behajtása tekintetében működését

Z §.
Ha valaki, akár a háború előtt, akár a háború alatt 

kereskedelmi papiron alapuló pénzbeli kötelezettséget vál
lalt egy később ellenséggé vált másik személynek! vele szem
ben vállalt kötelezettsége alapján, ez utóbbi az ellenséges
kedések megkezdése ellenére is köteles a másikat vállalt 
kötelezettségének következményei tekintetében biztosítani.

Amennyiben a kereskedelmi papiros valamely szerződésen alapuló 
pénzbeli követelés könnyebb behajtásának biztosítása céljából adatott, a 

jelen cimnek a szerződésekre vonatkozó szabályai szerint igazodik az, 
hogy a kereskedelmi papirost a szerződő feleli egymás irányában érvénye- 
sithelik-e vagy sem. Harmadik jóhiszemű személy azonban az általános 
szaíbályok értelmében esetleg akkor ia felléphet a kereskedelmi papiros alap
ján. ha az olyan szerződéses kötelezettség! biztosítására adatott, amely kö
telezettség a békeszerződés alapján megszűnik. Erre az esetre vonatkozik 
a jelin §.

III. Biztosítási szerződésék.

8. § .

'Az ellenséggé vált személyek között kötött biztosítási 
szerződéseket az alábbi szakaszok szabályozzák.
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A biztosítási szerződések különböző faijai tekintetében a kővetkező 
§-ok világos rendelkezéseket tartalmaznak' arra vonatkozólag, bogy mely 
esetben és mily időpontban szünteti meg őket a háború, hzek a szabá
lyok tehát — bár nagyon eltérők és jogilag egyáltalán nem indokolhatók — 
magyarázatra nem szorulnak, csupán azt óhajtjuk kiemelni, hogy a 9. §. 
második bekezdéséből kitűnőiéig as tüzkárbiztositási szerződésekből lóivá 
pénztartozások miként való teljesítése tekintetében az érdekelt hatalmaknak 
külön egyezményt kell majd kötniök és igy azokra a Ili. clra rendelkezései 
legalább ” is egyelőre egyáltalán nem alkalmazhatók.

Tűz ká r b i z t os i t á s ok .

9- §•
Tűzkár eüeni biztosítást tárgy azó szerződések, ame

lyek a biztosított tárgy tulajdonában érdekelt személy és 
utóbb ellenséggé vált személy között jöttek létre^ nem 
tekintendők hatályukat vesztetteknek, sem az ellenséges
kedések megkezdésének vagy az illető személy ellenséggé 
vállásának tényénél fogva, sem pedig abból az okból, hogy 
valamelyik fél a szerződés valamely kikötését a háború 
alatt, vagy a háborút kővető három hónapon belül nem 
teljesítette; ellenben hatályukat vesztik az évi díjnak a 
jelen Szerződés életbelépését követő három hónapi időn 
túl bekövetkező első lejártától kezdődő hatállyal.

fA háború alatt lejárt és ki nem fizetett dijak, vala
mint a háború alatt szenvedett veszteségekből eredő igé
nyek kérdése külön rendezés tárgya lesz.

L. az előző §-hoz tartozcJ jegyzetet.

1 0 . § .

Ha háború előtt kötött valamely tüzkárbiztositási szer
ződést közigazgatási vagy törvényhozási intézkedés alapján 
a háború lalalt az eredeti biztosítóról más biztositóra ru
háztak át, az átruházást el kell ismerni és az eredeti biz
tosító felelősségét az átruházás napjától kezdődőleg meg
szűntnek kell tekinteni. Az eredeti biztositónak mindazon
által jogában áll, hogy kérelmére az átruházás feltételeiről 
kimerítő értesítést nyerjen és ha kiderül, hogy ezek a 
feltételek méltánytalanok voltak, azokat módosítani kell 
oly mér Lékben, amennyi méltányossá válásukhoz szük
séges.

Egyébként a  biztosítottnak jogában áll, hogy a szer
ződést az eredeti biztositó beleegyezésével, ft vonatkozó 
kérelem keltétől számítandó hatállyal az eredeti biztosítóra 
visszaruházza.
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Életbi z tos í t ások.

" ‘.......................  11. §• /

'A biztositó és valamely utóbb ellenséggé vált személy 
(között kötött életbiztositási szerződéseket pusztán a had
üzenetnek, vagy az [(illető személy ellenséggé válásának 
tényénél fogva nem kell hatálytalanná váltaknak tekinteni.

Az előbbi bekezdés értelmében hatálytalanná váltnak 
nem tekintendő szerződések alapján a háború alatt lejárt 
összegek a háború után igényelhetők. Ezek után az össze
gek után a lejárat napjától a fizetés napjáig számítandó 
5%-os kamat jár.

Ha a szerződés a háború alatt a dijak nem fizetése 
folytán hatálytalanná vált, vagy ha a szerződés kikötései
nek nem teljesítése miatt hatályát vesztette, a biztosí
tottnak, képviselőinek vagy jogutódainak jogukban áll, hogy 
a biztosítótól i a biztosítási kötvénynek a hatálytalanná 
válás napján fennálló értékét a jelen Szerződés életbelé
pésétől számítandó tizenkét hónapon belül követeljék.

Ha a szerződés a háború alatt a dijak fizetésének va
lamely háborús jogszabály alkalmazása folytán bekövetke
zett elmulasztása folytán vált hatálytalanná, a biztosított
nak, képviselőinek és jogutódainak a jelen Szerződés 
életbelépését követő három hónapon belül joguk van a 
szerződést a netalán lejárt dijak és ezek 5%-os kamatainak 
megfizetésével hatályába visszaállítani.

12. § .

Azokra az életbiztositási szerződésekre, amelyeket oly 
Biztosító-Társaság fiókja kötött, amelyeknek főintézete va
lamely utóbb ellenséggé vált országban volt, magában a 
szerződésben foglalt ellenkező kikötések hiányában a szer
ződéskötés helyének joga alkalmazandó; a biztositó azon
ban jogosítva van arra, hogy a biztosítottól vagy ennek 
képviselőitől visszakövetelje azokat az összegeket, amelye
ket a háborús jogszabályok alkalmazásával emelt vagy rá- 
kényszeritett igények alapján a szerződési kikötések vagy 
a szerződéskötés idejében fennálló törvények és állam
szerződések ellenére fizetett ki.

13. §.
Azokban az esetekben, amelyekben a szerződésre al

kalmazandó jog értelmében a biztositót a szerződés a 
díjfizetés elmulasztása esetében is köti mindaddig, mig a
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biztosítottat a szerződés hatálytalanná válásáról nem ér
tesítette, a biztosítónak, feltéve, hogy ezt az értesítést a 
háború következtében nem állott módjában megadni, joga 
van a biztosítottól a meg nem fizetett dijakat ezek 5°/o-os 
kamataival együtt követelni.

14. §.
A 11—13. szakaszok alkalmazásánál életbiztosítási szer

ződéseknek kell tekinteni mindazokat a biztosítási szerző
déseket, amelyeknél a két fél kölcsönös kötelezettségének 
kiszámítása az emberi élettartam esetlegességének és a 
kamatlábnak egybevetésén alapszik.

T e n g e r i  b i z t o s í t á s o k .

15. §.
Biztositó és utóbb ellenséggé vált személy között kö

tött tengeri biztosítási szerződéseket, ideértve az időre és 
a valamely útra szóló biztosítási kötvényeket, attól az 
időponttól kezdve, amelyben az utóbb említett személy 
ellenséggé vált, hatálytalanná váltaknak kell tekinteni, ki
véve, ha a szerződésben meghatározott kockázat viselése 
a fenti időpont előtt kezdetét vette.

Abban az esetben, ha a kockázat viselése nem kezdő
dött meg, a dij fejében vagy más címen fizetett összegek 
a biztosítótól visszakövetelhetők.

Abban az esetben, ha a kockázat viselése megkezdő
dött, a szerződést fennállónak kell tekinteni, még ha a 
fél ellenséggé vált is és a szerződés kikötései értelmében 
járó dijak és kártérítési összegek megtérítése a jelen Szer
ződés életbelépése után követelhető lesz.

Abban az lesetben, ha a háború előtt, vagy1 a hadviselő 
Államok polgárai között létrejött és a háború után be
hajtott tartozások kamatai tárgyában megállapodás jön 
léire, a tengeri biztosítási szerződés alapján követelhető 
kártérítési összegelv után kamat csak a kár bekövetkezésé
től számítandó egy évi határidő elteltével jár.

16. §.
Ellenséggé vált biztosítottal kötött tengeri biztosítási 

szerződés alapján nem követelhető olyan kárnak a meg
térítése, amelyet annak a Hatalomnak — illetőleg vele 
Szövetséges és Társult Hatalomnak — háborús cselekmé
nye okozott, amelynek a biztositó állampolgára.
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17. §.
Ha bebizonyul, hogy valamely személy, aki a háború 

előtt valamely utóbb ellenséggé vált biztositóval tengeri 
biztosítási szerződést kötött, az ellenségeskedéseik; megkez
dése után ugyanazt a kockázatot fedező uj szerződést kö
tött más, nem ellenséges biztosítóval, az uj szerződést úgy 
kell tekinteni, mint amely megkötésének napján az eredeti 
szerződés helyébe lépett, s a lejárt dijakat annak az elv
nek alapján kell rendezni, hogy az eredeti biztosító a 
szerződés alapján csak addig az időpontig felelős, amely
ben az uj szerződés megköttetett.

Más bi z t os í t ások.
18. §.

Valamely biztositó és utóbb ellenséggé vált valamely 
személy között a háború előtt kötött mindazokat a biz
tosítási szerződéseket, amelyekről a 9—17. szakaszok nem 
tesznek említést, minden tekintetben éppúgy kell elbírálni, 
mint ahogy az ugyanazok között a felek között kötött 
tüzkárbiztositási szerződések az említett szakaszok értel
mében elbirálandók volnának.

Vi s z on t b i z t os í t á s ok .
19. §.

Ellenséggé vált személlyel kötött viszontbiztosítási szer
ződéseket az illető személy ellenséggé válásának tényével 
hatálytalanná váltaknak kell tekinteni anélkül, hogy ez a 
hatálytalanná válás az élet- és tengeri biztosításoknak 
azokban az eseteiben, amelyekben a kockázat viselése a 
háború előtt kezdetét vette, érintené a fenti kockázatok 
alapján járó összegeknek a háború utáni behajtásához 
való jogot.

Mindazonáltal, ha a viszontbiztosított fél ellenséges 
megszállás következtében nem volt képes más viszontbiz
tosítót találni, a viszontbiztosítási szerződés a jelen Szer
ződés életbelépésétől kezdődő háromhónapi határidő le
jártáig hatályban marad.

Ha valamely viszontbiztosítási szerződés a jelen sza
kasz értelmében hatályát veszti, a felek a fizetett és fi
zetendő dijakkal, valamint oly élet- és tengeri biztosítások 
eseteiben, amelyekben a kockázat viselése a háború előtt 
kezdetét vette, a bekövetkezett károk viselése tekintetében 
is, egymásközt elszámolnak. A 11—17. szakaszokban nem
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említett kockázatok esetében az elszámolásnak arra az idő
pontra vonatkoztatva kell megtörténni, amelyben a felek 
ellenségekké váltak, tekintet nélkül az ezután az időpont 
után bekövetkezett károk cimén emelt igényekre.

20. §.
Az előbbi szakasz rendelkezései, az élet- és tengeri 

biztosítások kivételével, kiterjednek a biztosítótól egyéb 
biztosítási szerződés alapján elvállalt különös kockázatok 
tekintetében a felek válásának időpontjában fennállott vi
szontbiztosításokra is.

2 1 . § .
Valamely t életbiztosítási szerződés viszontbiztosítása, 

amennyiben külön szerződés utján történt és nem foglal
tatik benne valamely általános viszontbiztosítási szerződés
ben, hatályban marad.

22. § .

Tengeri biztosítási szerződésnek a háború előtt tör
tént viszontbiztosítása esetében ennek a kockázatnak a vi
szontbiztosítóra való átruházása érvényben marad, feltéve, 
hogy a kockázat viselése az ellenségeskedések megkezdése 
ellenére is hatályban marad. A viszontbiztosítási szerződés 
alapján akár dij, akár kártérítés cimén járó összegek a 
háború után behajthatok.

23. §.
A 16. és 17. szakaszok rendelkezéseit, nemkülönben a 

15. szakasz utolsó bekezdését a tengeri kockázatok viszont
biztosítására irányuló szerződésekre is alkalmazni kell.

VI. CÍM.

Vegyes Döntőbíróság.
A Vegyes Döntőbíróság személyzete (239. cikk a) pontja és a Függ.

1. és 5. §-a). A bíróság hatásköre (239. cikk b) pontja). A bíróság eljárása 
£239. cikk a), c) pontja, a Függ. 2., 3., 4., 6., 8. és 9. §~ai). A szerződő ha
talmak kötelezettségei a bírósággal szemben (237. cikk f) és g) pontja; 
Függ. 7. §-a). Költségek és dijak (239. cikk d) és e) pontja).

239. cikk.
a) Egyfelől az egyes Szövetséges és Társult Hatalmak 

mindegyike, másfelől pedig Magyarország között a jelen 
Szerződés életbelépését követő három hónapi határidőn
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belül Vegyes Döntőbíróságokat kell felállítani. Ezek a 
Bíróságok három tagból állanak. Egy-egy tagjukat az 
egyes érdekelt Kormányok jelölik ki. Az elnököt a két 
érdekelt Kormány közös megegyezésével kell választani.

Ha ez a megegyezés nem jönne létre, a Bíróság el
nökét s két másik személyt, akik közül az egyik vagy 
a másik őt szükség esetében helyettesítheti, a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa, illetőleg ennek megalakulásáig — 
amennyiben erre hajlandó — Ador Gusztáv ur választja 
ki. A kiválasztott személyeknek a háború folyamán sem
legesen maradt Hatalmak állampolgárainak kell lenniök.

Ha valamely Kormány, üresedés esetében, a Bíróság 
egyik tagjának a fentiek értelmében kijelöléséről egy hó
napi határidőn belül nem gondoskodik, ezt a tagot az 
elnökön kívül fentemlitett két személy közül, a másik Kor
mány választja.

A Bíróság határozatait szótöbbséggel hozza.
A Vegyes Döntőbíróság tagjait az érdekelt hatalmak polgárai közül 

is lehet kijelölni, az elnök és az annak helyettesítésére szolgáló íszemé- 
lyek ellenben csak valamely semleges hatalom állampolgárai lehetnek.

b) Az a) pont értelmében felállított Vegyes Döntőbí
róságok a IÍ1., IV., V. és VII. címek rendelkezései szerint 
hatáskörükbe utalt vitás kérdésekben Ítélnek.

Ezenfelül Vegyes Döntőbíróság jár el a jelen Szer
ződés életbelépése előtt a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai és a magyar állampolgárok között kö
tött szerződésekre vonatkozólag felmerült mindennemű vi
tás kérdésben, azoknak a kérdéseknek kivételével, amelyek 
valamely szövetséges, társult vagy semleges Hatalom tör
vényei értelmében e Hatalmak nemzeti bíróságának ha
táskörébe tartoznak. Ilyen esetben a vitás kérdést a Ve
gyes Döntőbíróság kizárásával az illető nemzeti bíróság 
dönti el. A Szövetséges és Társult Hatalom érdekelt állam
polgárának mindamellett joga van az ügyet a Vegyes Dön
tőbíróság elé vinni, feltéve, hogy saját hazai törvénye ezt 
nem tiltja.

Az első bekezdésben említett címeken felül még :t VI. és Vili. eim 
is biztosit hatáskört a Vegyes Döntőbiróságnak.

A Vegyes Döntőbíróság a jelen pont második bekezdésében megáll a- . 
1 iloü eseten felül még á következő ügyekben járhat cl:

1. háború előtt és háború alatt lejárt pénztartozások (III. tim  függe
lékének 16. §-»);

2. a szövetséges léis társult hatalmak polgárainak kártérítési igényei
Magyarország háborús kivételes intézkedéseiből kifolyólag (232 cikk e) 
pon t); '

3. » magyar állampolgároknak abból folyó kártérítési igényei, hogy 
javaik valamely uj állam vagy valamely a jóvátételekben nem részesülő 
állam által felszámoltattak (232. cikk i) pont);
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4 valamely szövetséges és társult hatalom állampolgárainak a volt 
Osztrák-magyar monarchia, vagy a magyar állam közegei által ezen ha
talom háborúba lépése előtt íoganatositott intézkedéseiből iolyó kártérí
tési igényei (a IV. cim függelékének 4. §-a);

5. valamely szövetséges és társult hatalom lendeikezés* alapján ér
vényben tartott szerződés teljesítéséből folyólag károsult szerződő 161 kár- 
tériíési igénye (234. cikk b) pontja»);

6. a magyar hatóságok által hozott ítéletekből, vagy az ezek éltai 
foganatosított végrehajtási cselekményekből eredő kártérítési igények (235. 
cikk b), c), e) pontjai és 237. cikk;

7. jóvátétel valamely illetékes bíróságnak a békeszerződéssel ellenkező 
ítélete folytán (240. cikk);

8. ipari, irodalmi és művészeti tulajdon kihasználására vonatkozó iuj 
szerződés feltételeinek megállapítása (245. cikk);

9. kártérítés a magyar állampolgárokat a megszállott területeken levő 
javaik tekintetében ért sérelmekért (250. cikk).

A Vegyes Döntőbíróság hatásköre kizárólagos az 5., 7. és 9. pontban 
megnatározoti esetekben.

Az 1. pont alatti esetekben esetenként alakított választolt bíróság és 
az adós lakhelye szerint illetékes rendes bíróság is eljárhat. A 2. és 3. 
pont alatti ügyekben a Vegyes Döntőbíróság maga Helyett egyes bírót 
küldhet ki. A 4. pont esetében a Vegyes Döntőbíróság csak akkor járhat 
el ha Ador Gusztáv nem jelöl ki egyes bírót, végül a G. és 8. ponihian 
említett ügyekben a: Vegyes Döntőbíróságon kívül bizonyos esetekben va
lamely szövetséges és társult hatalom bírósága is eljárhat.

A szövetséges és társult hatalmak a 239. cikk b) pontját befejező mon
datrész kért elhagyásába nem egyeztek bele: és pedig a következő indo
kokból :

«Magyarország azt javasolja, hogy a Vegyes Döntőbíróság elé tartoz
zanak oly jogviták, amelyekben a szövetséges és társult hatalmak bíró
ságai illetékesek. Erre vonatkozólag meg kell jegyezni,'hogy e hatalmak 
némelyike ezeknek az ügyeknek saját bíróságai elől való elvonása te
kintetében áthidalhatatlan nehézségekkel áll szemközt. Az ő jogrend
jük alapján és a jelen körülmények mellett nem látnak elég okot arra, 
hogy állampolgáraikat elzárják saját bíróságaik igénybevételétől, amihez 
azoknak a saját törvényük adta joguk van. Ezek a bíróságok semminemű 
uj hatáskört nem nyernek, s a magyar felpereseket nem éri hátrány 
azáltal, hogy e bíróságoknak fennmarad az a hatáskörük, amely jelen
leg is megvan.»

c) Ha az ügyek száma megkívánja, több tagot kell 
kijelölni, bogy minden egyes Vegyes Döntőbíróság több 
osztályra legyen osztható. Minden ilyen osztályt a fentiek 
értelmében kell összeállítani.

d) Minden Vegyes Döntőbiróság maga határozza meg 
eljárásának szabályait, amennyiben azokat a jelen cikk 
Függelékének rendelkezései nem szabályozzák. Minden 
Vegyes Döntőbíróságnak joga van megállapítani azokat az 
összegeket, amelyeket a vesztes fél eljárási költségek és 
kiadások fejében fizetni köteles.

e) Minden Kormány maga fizeti a Vegyes Döntőbíró
sághoz az ő részéről kinevezett tagnak, valamint a Bíró
ság előtt való képviseletére kijelölt megbizottainak tiszte
letdijait. Az elnök tiszteletdiját az érdekelt Kormányok

14
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külön megegyezéssel állapítják meg és ezt a tiszte
letdijat, valamint az egyes Bíróságok közös kiadásait a 
két Kormány egyenlő arányban viseli.

í) A Magas Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak 
arra nézve, hogy bíróságaik és hatóságaik a Vegyes Döntő
bíróság részére közvetlenül fognak minden hatáskörűid) e 
tartozó s különösen a kézbesítésekre és a bizonyitásfel- 
vételre vonatkozó ügyben mindennemű jogsegélyt nyújtani.

g) A Magas Szerződő Felek megállapodnak abban, 
hogy a Vegyes Döntőbiróság határozatait végérvényesek
nek tekintik és állampolgáraikra kötelezőkké teszik.

A Vegyes Döntőbíróság előtti eljárásra vonatkozó szabályoKát ta lini
n' az még a III. cim függelékének 17—20. §-a is.

Függelék.
1 . §•

A Bíróság valamely tagjának elhunyta vagy lemondása 
esetében, vagy ha a Bíróságnak valamely tagja akármi
lyen okból nem tudja tisztét ellátni, pótlása végett az illető 
kinevezésénél követett eljárást kell alkalmazni.

2. §.
A Bíróság eljárásának szabályait az igazságosságnak 

és méltányosságnak megfelelően állapítja meg. A Bíróság 
dönt a felek indítványai előterjesztésének sorrendjére és 
határidőre nézve és meghatározza a bizonyitásfelvételnél 
megkívánt alakiságokat.

3. §.
A felek ügyvédei és szaktanácsadói jogosítva vannak 

arra, hogy az ügyüket támogató vagy védő okfejtéseiket 
élőszóval és Írásban a Bíróság elé terjesszék.

4 - § •

A Bíróság az eléje kerülő perekre és ügyekre, vala
mint az azokat tárgyaló eljárásokra vonatkozó iratokat az 
időpontok feltüntetésével megőrizni köteles.

5. §.
Mindegyik érdekelt Hatalom kinevezhet egy titkárt. 

Ezek a titkárok a Bíróság vegyes Titkárságát alkotják és 
annak alá vannak rendelve. A Bíróság a feladata teljesí
téséhez szükséges segédmunkálatokra egy vagy több hi
vatalnokot nevezhet ki és alkalmazhat.
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6. §.
A Bíróság az eléje kerülő minden kérdésben és ügy

ben az érdekelt felek részéről szolgáltatott bizonyítékok, 
tanúvallomások és felvilágosítások alapján határoz.

7- §■
A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy 

a Bíróságnak vizsgálatai foganatosításához szükséges min
den könnyítést és felvilágosítást megadnak.

8. §.
Az eljárás nyelve ellenkező megállapodás hiányában 

az angol, a francia, az olasz vagy a japán, aszerint, hogy 
mit határoz az érdekelt Szövetséges és Társult Hatalom.

9 - § •
Az egyes Bíróságok tárgyalásainak helyét és idejét a 

Bíróság elnöke határozza meg.
240. cikk

Ha valamely illetékes Bíróság a III., IV., V. vagy
VII. címek alá tartozó kérdésben az említett címek ren
delkezéseinek meg nem felelő ítéletet hozott vagy fog 
hozni, annak a félnek, aki ennek folytán kárt szenvedett, 
jóvátételre van igénye, amelyet a Vegyes Döntőbíróság 
állapit meg. Valamely Szövetséges és Társult Hatalom ál
lampolgárának kérelmére a fentemlitett jóvátételt a Ve
gyes Döntőbíróság a lehetőséghez képest altként nyújt
hatja, hogy a feleket a volt Magyar Királyság bíróságá
nak ítéletét megelőző állapotba helyezi vissza.

A jelen cikk állapján nemcsak az ezután hozandó bírói ítéletekkel 
szemben lehet aí Vegyes Döntőbírósághoz fordulni, hanem a náboru alatt 
hozott minden olyan Ítélettel szemben is, amely nem telel meg a béke- 
szerződés rendelkezéseinek.

«Le kell szögezni, — igy szól a válaszjegyzék — hogy a 240. cikk 
szövege egyformán alkalmazandó a . jelen Szerződés életbelépése előtt és 
után hozott ítéletekre, nemkülönben azokra is, amelyeknek végrehajtá
sát a háború folyamán felfüggesztették.»

A jelen cikk határidőt sem tűz k£ arra, hogy meddig 
lehet ezzel a joggal élni. Ez a jog megilleti természetesen a magyar 
állampolgárokat is, ellenben a 234. cikk c) pontja értelmében nem lehet 
a' jelen cikket alkalmazni az Északamerikai Egyesült-Államok bíróságai ál 
tal hozott ítéletekre vagy más oly Ítéletekre, amelyeknél az Egyesült-Államok! 
polgárai félként érdekelve vannak.

VII. CÍM.
Ipari tulajdon.

Az ipari, irodalmi és művészeti tulajdonjog helyreállítása és gyakorlá
sának korlátái (241. cikk). A háború alatt elmulasztott alakiságok pótlása
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(242. és 243. cikk). Az ipari, irodalmi és művészeti tulajdonjogoknak a 
háború alatt történt megsértése (244. cikk). Ugyanezen jogok kihasználá
sára vonatkozó szerződések (245. cikk).

241. cikk.
A Magas Szerződő Felek a jelen Szerződés életbelé

pésétől kezdve és rendelkezéseinek fenntartásával ismét 
megadják vagy visszaállítják saját területeiken a 220. és 
222. cikkekben említett párisi és berni nemzetközi egyez
ményekben megállapított ipari, irodalmi vagy művészeti 
tulajdonjogokat azoknak javára, akik a hadiállapot kez
detének időpontjában az említett jogok élvezetében voltak, 
valamint ezek jogutódainak javára. Hásonlóképen az igény- 
jogosultak javára elismerik és érvényeseknek tekintik a 
jelen Szerződés életbelépésétől kezdve mindazokat a jo
gokat is, amelyeket ipari tulajdoni jogvédelem iránt elő
terjesztett kérvény, avagy valamely irodalmi vagy művé
szeti mű közzététele alapján a háború tartama alatt meg
szerezhettek volna, ha a háború ki nem tör.

Mindazonáltal azok a különös rendelkezések, amelye
ket a Szövetséges és Társult Hatalmak bármelyikének tör
vényhozó, végrehajtó vagy közigazgatási hatalommal fel
ruházott valamely hatósága a volt Magyar Királyság ál
lampolgárainak ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdon
jogaira nézve kibocsátott, továbbra is érvényben és teljes 
hatályban maradnak.

Valamely ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdonjog
nak a háború tartama alatt a Szövetséges és Társult Ha
talmak Kormányainak egyike részéről, avagy ilyen Kor
mány számlájára vagy jóváhagyásával bárki részéről tör
tént használatba vétele, valamint az említett jogok alá eső 
terméknek, készüléknek, cikknek vagy bármely egyéb tárgy
nak eladasa vagy áruba bocsátása nem szolgálhat sem Ma
gyarországnak, sem állampolgárainak, sem a volt Magyar 
Királyság állampolgárainak, sem ezek nevében fellépő sze
mélynek" jogalapul visszakövetelési vagy más kereset tá
masztására.

Azokat az összegeket, amelyek a 232. cikk b) pont
jában említett személyek tulajdonára vonatkozó és a je
len cikk második bekezdésében körülirt különleges intéz
kedések végrehajtásaként jelentkező bármely rendelkezés 
vagy intézkedés következtében váltak esedékessé, vagy fi
zettettek le, amennyiben valamely Szövetséges és Társult 
Hatalomnak a jelen Szerződés aláírásakor érvényben levő 
törvényei másként nem rendelkeznek, ugyanolyan módon
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fogják felhasználni, mint azt a jelen Szerződés a nevezett 
személyek egyéb követeléseire nézve előírja; viszont azok 
az összegek, amelyek a volt Magyar Királyság Kormánya 
részéről a Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgá
rainak ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdonjogaira nézve 
különleges intézkedések következtében kerültek behajtásra, 
olyan tekintet és elbánás alá esnek, mint a magyar állam
polgárok minden egyéb tartozása.

A Szövetséges és Társult Hatalmak mindegyike fenn
tartja magának azt a jogot, hogy mindazokat az ipari, 
irodalmi vagy művészeti tulajdonjogokat (az ipari és ke
reskedelmi védjegyek kivételével), amelyeket törvényeik 
értelmében magyar állampolgárok a háború előtt vagy 
annak tartama alatt megszereztek, vagy ezután megsze
rezni fognak, akár közvetlen gyakorlatba vétel, akár hasz
nálati engedélyek adása, akár a gyakorlatba vétel ellenőr
zésének fenntartása utján, akár más utón, oly mértékben 
korlátozhassa, feltételekhez köthesse vagy megszoríthassa, 
amint az a nemzeti védelem szempontjából vagy a közjó 
érdekében, vagy abból a célból szükségesnek mutatkozik, 
hogy saját állampolgárainak ipari, irodalmi vagy művészeti 
tulajdonjogainak magyar területen Magyarország részéről 
méltányos elbánást biztosítson; végül pedig abból a célból 
is, hogy Magyarországgal szemben a jelen Szerződésen 
alapuló minden kötelezettség teljesítésére nézve biztosítéko
kat szerezzen. A jelen Szerződés életbelépése után szerzett 
ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdonjogokkal szemben 
a Szövetséges és Társult Hatalmak részéről a fentebb 
megáll api tott jog csak abban az esetben gyakorolható, ha 
az említett korlátozások, feltételek vagy megszorítások a 
nemzeti védelem vagy a közjó érdekében szükségeseknek 
mutatkoznak.

Minden olyan esetben, amikor a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak a fenti rendelkezéseket érvényesítik, mél
tányos kártalanításnak vagy az ellenérték megtérítésének 
lesz helye; ezek az összegek a jelen Szerződésnek a ma
gyar állampolgárok javára fennálló egyéb tartozásokra vo
natkozó rendelkezései szerint használandók fel.

A Szövetséges és Társult Hatalmak mindegyike fenn
tartja magának azt a jogot, hogy semmisnek és érvény
telennek tekinthessen minden olyan engedélyezést, amely 
ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdonjogra nézve 1914. 
évi julius hó 28. óta történt vagy ezután fog történni, 
amennyiben az a jelen cikk rendelkezéseinek érvényesítését 
akadályozná.
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'A jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan 
társaságok vagy vállalatok ipari, irodalmi vagy művészeti 
tulajdonjogaira, amelyeknek felszámolását a Szövetséges 
és Társult Hatalmak háborús kivételes törvényhozási intéz
kedések értelmében foganatosították, avagy a 232. cikk b) 
pontja alapján foganatosítani fogják.

Az első bekezdés helyreállítja ugyan a magyar állampolgároknak ipari, 
irodalmi és művészeti tulajdonát a szövetséges és társult hatalmak területére 
vonatkozólag, ezt a rendelkezést azonban ezen cikk további részei több tekin
tetben korlátozzák. A korlátozás mérve tekintetében különbség van jegy
részről a háború előtt és alatt szerzett tulajdon, másrészről a háború után 
szerzett tulajdon között. Az előbb említett tulajdonra vonatkozó rendelke
zések súlyosabbak- mert erre vonatkozólag érvényben maradnak a szö
vetséges és társult hatalmak vagy azok közegei által a háború tartama 
alatt foganatosított intézkedések, (tehát esetleges lefoglalás is), továbbá a 
negyedik bekezdés értelmében azokat ezentúl is lehet korlátozni, ameny- 
nyiben azt valamely szövetséges és társult Irata lom : 1. a Közjó; 2. a nem
zeti védelem; 3. saját állampolgárai ipari és szellemi tulajdonjogai tekin
tetében Magyarország részéről méltányos eljárás biztosítása, végül 4. a 
békeszerződés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében szükségesnek látja. 
Ez a korlátozás 'a negyedik bekezdés szövegéből kitünőleg a tulajdonjog 
kényszerátruhézásáiTt nem terjed ugyan ki, egyébként azonban bármiféle 
módon történhetik. Ilyen korlátozás esetén van ugyan kártérítésnek helye, 
egyrészt azonban annak nagysága az érdekelt szövetséges és társult ha
talom belátásától függ; másrészt ezt, amennyiben még a háború befeje
zése előtt állapíttatott meg, vagyis a követelés még a háború tarfema alatt 
keletkezett, a 232. cikk b) pontja értelmében le lehet foglalni és a magyar 
állampolgár a hivatkozott cikk g) pontja értelmében csak Magyarország
tól követelheti a kártérítési összeg kifizetését.

A "szövetséges és társult hatalmak területén magyar állampolgárok 
részéről a háború befejezése után szerzett ipari és szellemi tulajdonjog 
gyakorlását szintén lehet korlátozni, de csak az előbbi bekezdés 1. és 2. 
pontjában említett esetben. Ezek közül azonban az 1. pont elég alkalmat 
nyújt a szövetséges és társult hatalmaknak arra, hogy a korlátozás jo
gává* minden nekik tetsző esetben éghessenek. A kártérítésre az előző be
kezdésben elmondottak itt is állanak, csupán azt kell kiemelni, hogy a 
kártérítési összeg, nem a háború alatt keletkezett követelésről lévén szó, 
sohasem foglalható le.

A jelen cikk utolsó bekezdésében említett esetben & IV. cim füg
gelékének 15. §-al értelmében kell eljárni.

242. cikk.
A Magas Szerződő Felek mindegyikének állampolgárai 

jogot nyernek arra, hogy a jelen Szerződés életbelépésé
től számított legkevesebb egyévi időtartam alatt minden 
dijpótlék vagy bármilyen büntetési pótdij nélkül elvégez
hessék mindazokat a cselekményeket, megfelelhessenek 
mindazoknak a megszabott alakszerűségeknek, megfizet
hessék mindazokat a dijakat, s általában mindazokat a 
kötelezettségeket teljesíthessék, amelyek az egyes Államok 
törvényei és rendeletéi értelmében szükségesek azoknak 
az ipari tulajdonjogoknak megtartására vagy elnyerésére,
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amely jogokat 1914. évi julius hó 28.-án már megszerez- 
volt, vagy amely jogokat, ha a háború ki nem tör, a háború 
előtt vagy alatt benyújtott kérvény alapján azóta már 
megszereztek volna; ugyanez vonatkozik az ipari tulajdon
jogok ellen irányuló felszólalások érvényesitésére. Mind
azonáltal ez a cikk nem ad jogot arra, hogy az Észak- 
amerikai Egyesült-Államokban olyan ügyben, amelyben a 
végtárgyalást már megtartották, az «interférence» eljárás 
újból megindittassék.

Ipari tulajdonjogok, amelyek valamely cselekvés el
mulasztása, valamely alakszerűség nem teljesítése vagy 
valamely illeték kifizetésének elmaradása következtében elé
vültek, újból felélednek; ha azonban harmadik személyek 
szabadalmakat és mintákat az alatt az idő aliatt, amig á 
reájuk vonatkozó jog szünetelt, értékesítettek vagy felhasz
náltak, a Szövetséges és Társult Hatalmak mindegyikének 
joga van e harmadik személyek jogainak megóvása érde
kében szükséges méltányos intézkedéseket megtenni. To
vábbá magyar állampolgároknak olyan szabadalmaira 
vagy mintáira, ametyek ily módon újból felélednek, to
vábbra is érvényesei, azok a rendelkezések, amelyek a 
háború alatt kényszerengedélyek megadását szabályozták, 
úgyszintén a jelen Szerződés összes rendelkezései.

Az 1914. évi julius hó 28. napjától a jelen Szerző
dés életbelépéséig elmúlt idő nem számit be a szabada
lom i gyakorlatbavételére, valamely ipari vagy kereske
delmi védjegy vagy minta használatbavételére előirt idő
tartamba és megegyezés áll fenn arra nézve, hogy csupán 
a gyakorlás szünetelése, vagy nem használás okából nem 
évülnek el vagy nem szűnnek meg a jelen Szerződés élet
belépésétől számított két éven belül azok a szabadalmi, 
ipari vagy kereskedelmi védjegy- vagy mintajogok, ame
lyek 1914. évi julius hó 28.-án még fennállottak.

L. a 243. cikknél levő jegyzetet.

243.
A Parisban 1883. évi március hó 20.-án megkötött 

és Washingtonban 1911-ben módosított egyezménynek 4. 
Cilikében, valamint bármely más hatályos egyezményben 
vagy törvényben megszabott elsőbbségi határidőket, ame
lyek a szabadalmak vagy használati minták, ipari vagy 
kereskedelmi védjegyek, minták és mustrák védelmére irá
nyuló kérvények benyújtására vagy beiktatására vonatkoz
nak, ha ezek a határidők 1914. évi julius hó 28. napjáig 
még le nem jártak, vagy ha ilyen határidő a hábom alatt
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kezdődött vagy megkezdődhetett volna, ha a háború ki 
nem tör, mindegyik Magas Szerződő Fél a többi Magas 
Szerződő F él, műiden állampolgára javára a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított hat hónappal meghosszab- 
bitja.

Ez a határidőmeghosszabbitás nem érintheti azonban 
az egyes Magas Szerződő Feleknek vagy bármely személy
nek olyan ipari tulajdonjogait, amelyeknek ezek a jelen 
Szerződés életbelépése időpontjában jóhiszemüleg élveze
tében vannak és amelyek az elsőbbségi határidő igénybe
vétele alapján kért jogokkal ellentétben állanak; ezek a 
jogok érvényben maradnak, akár a jóhiszemű jogosult, 
akár képviselői vagy jogutódai javára, ha a jogátruházás 
a jelen Szerződés életbelépése előtt történt; az ilyen jo
gosultak semmi vonatkozásban sem zavarhatok vagy bün
tethetők, mmt jogbitorlók.

ügy a 242. cikknek, mint a jelen cikknek azok a rendelkezései, 
amelyek a háború alatt lejárt határidőknek meghosszabbítását célozzák, 
megfelelnek a 235. cikk a) pontja rendelkezéseinek és annyira méltányosak, 
hogy az 1920. évi junius 30-án kötött egyezményben olyan hatalmak, ame
lyek a' békeszerződés megkötésében nem vettek részt, viszonosan alkal
mazni óhajtják azokat a hadviselő államokkal.

* 244. cikk.
Egyrészről a volt Magyar Királyság állampolgárai, 

vag\- olyan személyek, akik a volt Magyar Királyság te
rületén laknak vagy ipart űznek, másrészről a Szövetséges 
és Társult Hatalmak állampolgárai vagy olyan személyek, 
akik e Hatalmak területén laknak vagy ipart űznek, 
vagy olyan harmadik személyek, akikre ezek a személyek 
ruházták át a háború alatt jogaikat, nem indíthatnak ke
resetet és nem emelhetnek igényt olyan tények alapján, 
amelyek a másik Szerződő Fél területén a hadiállapot kez
dete és a jelen Szerződés életbelépése között lefolyt idő
ben keletkeztek és amely tényeket a háború tartamának 
bármely időpontjában fennállott, vagy az előző 242. és 
243. cikkek értelmében helyreállott ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjogoknak megsértéseként lehetett volna 
tekinteni.

Ugyanezek a személyek semmikor sem indíthatnak 
keresetet ipari, irodalmi vagy művészeti tulajdonjogok meg
sértése címén, azon az alapon, hogy valaki a hadiállapot 
kezdete és a jelen Szerződés aláírása között lefolyt idő
ben előáljitótt termékeket és ipari készítményeket, vagy 
ugyanezen időben közzétett irodalmi vagy művészeti mü
veket eladott vagy árubabocsátott, ha az eladás vagy áru- 
babocsátás a jelen Szerződés aláírásától számított egy
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éven belül egyrészről a Szövetséges és Társult Hatalmak 
területein, másrészről Magyarország területén történik, sem; 
sem azon az alapon, hogy valaki ilyen termékeket és ipari 
készítményeket, vagy irodalmi és művészeti müveket meg
szerzett vagy felhasznált; de ez a rendelkezés nem alkal
mazható, ha a jogosult félnek olyan területen volt lakó
helye, ipari vagy kereskedelmi telepe, amelyet az osztrák- 
magyar hadsereg a háború tartama alatt megszállva tartott.

Ez a cikk nem alkalmazható egyrészről az Észak- 
amerikai Egyesült-Államok és másrészről Magyarország 
egymásközötli viszonyában.

Ez a cikk az ipán és szellemi tulajdon sérelmére a náboru alatt el
követett bűncselekmények büntetlenségét óhajtja biztosítani. Nálunk kü
lönben a; bírói gyakorlat jelen cikk rendelkezésével ellentétben a háború alatt 
is védte az ellenséges hatalmak állampolgárainak szóban forgó tulajdonát.

Az utolso bekezdéséből kitünőleg az Északamerkaii Egyesült-Államok 
a mi birói gyakorlatunkká egyező álláspontot foglalnak el.

245. cikk.
Ipari tulajdonjog gyakorlatbavételének vagy irodalmi 

és művészeti müvek sokszorosításának engedélyezésére vo
natkozó szerződéseket, amelyeket a Szövetséges és Társult 
Hatalmak állampolgárai, vagy területükön lakó vagy ott 
ipart űző személyek egyrészről, másrészről pedig a volt 
Magyar Királyság állampolgárai a hadiállapot kezdete 
előtt kötöttek, attól az időponttól kezdve, amikor a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia és az illető Szövetséges és 
Társult Hatalom közt a hadiállapot megkezdődött, meg
szűntöknek kell tekinteni. Mindezekben az esetekben azon
ban az ily fajta szerződések alapján eredetileg jogosult 
személy a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hó
napon belül a jog tulajdonosától uj engedély megadását 
követelheti; ennek feltételeit, ha a felek közt megegyezés 
nem jött létre, annak az országnak illetékes birósága álla
pítja meg, ^melynek joga az eredeti jogszerzésre irányadó 
volt, kivéve oly engedélyek eseteit, amelyekre vonatkozó 
jog szerzésére a a volt Magyar Királyság joga volt az irány
adó; ebben az.esetben a feltételeket a jelen rész VI. elmében 
meghatározott Vegyes Döntőbiróság állapítja meg. A Bí
róság egyes esetekben megállapíthatja a háború alatti 
használás méltányosnak vélt ellenértékét is.

Azokat a használati engedélyeket, amelyek ipari, iro
dalmi vagy művészeti tulajdonjogokra nézve valamely Szö
vetséges és Társult Hatalom háborús kivételes törvényei 
értelmében adattak, pern érintheti már a háború előtti 
időből származó ilyen engedélynek meghosszabbítása; azok 
érvényesek és teljesen joghatályosak maradnak és ha va-
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lamely ilyen engedély ugyanazon személy javára adatott, 
aki a" háború előtt kötött szerződés értelmében eredetileg 
is jogosult volt, az uj engedélyt úgy kell tekinteni, mint 
amely a régi helyébe lépett.

Ha azoknak a személyeknek tulajdonjoga alapján, 
akiket a 232. cikk b) pontja felsorol, ipari tulajdonjog gya- 
korlatbavételére, vagy irodalmi, szinmüvészeti vagy mű
vészeti mü sokszorosítására vagy előadására vonatkozólag 
a háború előtt kötött szerződés vagy nyert engedély ér
telmében a háború alatt fizetéseket telj esitettek, ezeket az 
összegeket ugyanarra a célra kell fordítani, mint a jelen 
Szerződés értelmében ezeknek a személyeknek egyéb tar

to zásá t vagy követelését.
Ez a cikk nem alkalmazható egyrészről az Észak- 

amerikai Egyesült-Államok és másrészről Magyarország 
egymásközötti viszonyában.

Az első bekezdés nem említi & színmüvek nyilvános előadás'í nak en
gedélyezésére vonatkozó szerződéseket. Ezt a kihagyást nem lehel téve
désből történtnek tekinteni, mert még ugyanennek a" cikknek utolsóelőtti 
bekezdése más vonatkozásban megemlékezik ezekről a szerződésekről is. 
Ebből pedig az következik, hogy ezeket a szerződéseket a háború nem 
szüntette meg, mert kivételes rendelkezés hiányában rájuk is áll az V. cim 
függeléke 2. §-a b) pontjának az a rendelkezése, hogy a bérletí Szerző
déseket, amelyek közé a szóban forgó szerződések m sorolhatók, a 
háború > állagában nem szünteti meg.

A jelen cikk második bekezdéséből kitűnik az, hogy a szövetséges és 
társult hatalmak részéről a magyar állampolgárok szóban forgó jogaira 
adott hajznáiali engedélyek nem biztosítanak az engedélyes részére kizáró
lagosságot olyan esetben, amidőn még a háború kezdete előtt a magyar ál
lampolgár ezekre vonatkozólag kihasználási engedélyt adott.

A harmadik bekezdésben emlitett követelések felhasználására vonat
kozólag utalunk a 232. cikk b) pontiára és az ahhoz tartozó függelék
4. §-ára.

Az utolsó bekezdésből kitünőleg ez a’ cikk* nem alkalma znató a jelen 
cikkben említek azokra a szerződésekre, amelyeket egyfelől az Eszak- 
ahtiikai Egyesült-Államok polgárai, vagy annak területén lakó személyek, 
másfelől magyar állampolgárok kötöttek. Ezen szerződések tekintetében 
teh át píz Y. cím függeléke 2. §-a b) pontjának rendelkezései iránya dók

VIII. c ím .
i

Az átcsatolt területekre vonatkozó különleges rendelkezések.
*A voh Magyar Királyság állampolgárai», a «magyar állampolgárok 

és «a- volt Osztrák Birodalom állampolgárai» kifejezés értelme a jelen cim 
szempontjából (246. és 259. cikk). A jelen cim értelmében kötendő külön 
egyezmények (248., 256., 257. és 258. cikk). Ipari, irodalmi és művészeti tulaj
donjogok (247. és 257. cikk). A volt Magyar Királyság és a magyar állam
polgárok javai, jogai és érdekei (249. és 250. cikk). Hagyományok, alapít
ványok és’ ösztön dijuk (249. cikk). Szerződések (251. cikk). Elévülési, ki
záró és perindítási határidők (252. cikk). Társaságok vagyonátruházása 
(253. cikk). Tartozások (254. cikk). Biztosító intézetek és szövetkezetek jogi 
helyzete (255. és 258. cikk).
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A jelen címnek rendelkezései voltaképen nem az elszakadó terülő 
lekre vonatkoznak, hanem az úgynevezett «volt Magyar Királyság állam
polgáraidnak (246. cikk) és a magyar állampolgároknak jogviszonyait a 
\\ agyar ország területi viszonyaiban beállott változásokra tekintettel újból1 
akarják szabályozni.

Vitás kérdés lehet az, vájjon a békeszerződés általános gazdasági vo
natkozású rendelkezéseit lehet-e alkalmazni az említett jogviszonyokra 
olyan esetekben, amelyekre vonatkozólag a jelen címben nincs rendel
kezés. Nézetünk szerint erre a kérdésre nemmel kell felelni, mert a jelen dm  
rendszerére alapított álláspontunk az, hogy ezekre a jogviszonyokra csu
pán a jelen cim vonatkozik. Különben a kérdés inkább elméleti jelentő
ségű, meri a jelen cim úgyszólván valamennyi olyan kérdésre kiterjed, 
amelyet az általános gazdasági rendelkezések érintenek. Talán egyedüli lé
nyeges rendelkezés, amelyről a jelen dmben nincs szó, a 232. cikk e) 
pontjában, valamint a 23o. cikk b) pontjában és a 237. cikkben sza
bályozott kártérítési kötelezettség. Nézetünk szerint ez a «volt Magyar 
Királyság állampolgárait» mór csak azért sem illetheti meg, mert el
lenkező felfogás esetén a kártérítés alapját saját államuk hatóságainak 
törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezései alkotnák.

A szövetséges és társult hatalmak — válaszjegyzékük1 szerint — a 
Vili. Cim rendelkezéseit «kettős célzattal állapították meg: egyrészt azzal, 
hogy az átcsatolt területek és az azokat megszerző államok között a 
gazdasági forgalmat megkönnyítsék, másrészt pedig azért, hogy egyoldalú 
és mesterkélt megoldásokkal Magyarország gazdasági létét ne veszélyez
tessék. »

246. cikk.
Azok közül a természetes és jogi személyek közül, 

alak, illetőleg amelyek azelőtt hozzátartozói voltak a volt 
Magyar Királyságnak, beleértve Bosznia-Hercegovinát is, 
mindazok, akik, illetőleg amelyek a jelen Szerződés alap
ján jogérvényesen valamelyik Szövetséges és Társult Ha
talom állampolgárságát nyerik el, az alább következő 
rendelkezésekben mint «a volt Magyar Királyság állam
polgárai», a többiek pedig mint «magyar állampolgárok» 
jelöltetnek meg.

A «volt Magyar Királyság állampolgárai» alatt csakis azokat a sze
mélyeket lehet érteni, akik az uj állampolgárságukat a békeszerződés 61. 
cikke alapján a békeszerződés hatálybalépése után minden további el
járás nélkül megszerzik; azok a személyek ellenben, akik az uj állam- 
polgárságot csak valamely hatósági engedély vagy igénylés (optálás) utján 
nyerik el, a jelen cim szempontjából magyar állampolgároknak tekinten
dők. Ezeknek jogviszonyai tekintetében tehát nem a jelen cikk rendélkezései, 
liánom a magyar jog irányadó. Vitás csupán az lehet, hogy azon szemé
lyek, akik a 61. cikk alapján uj állampolgárságot szereznek, de később a 
63. és a' 64. cikk értelmében Magyarországra optálnak, «volt Magyar Ki
rályság ál!ampolgárá»-nak vagy magyar állampolgárnak tekintendők-e. Né
zetünk szerint az optálás megtörténte előtt az előbbiekhez, azután pedig 
az utóbbiakhoz kell őket számítani.

A jelen cim rendelkezései egyébként nemcsak a magyar állam polgárok1 
és a «volt Magyar Királyság állampolgárai» közötti jogviszonyokra, hanem 
a magyar állampolgárok és a «volt Osztrák Birodalom állampolgárai» kö
zötti jogviszonyokra is alkalmazandók (lásd erre vonatkozólag a 259. cik
ket). A jelen cim rendelkezései végül a boszniai-hercegovi nai tartományi 
illetőségit személyekre is kiterjednek.
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247. cikk.
A jelen Szerződés alapján Magyarországtól elszakított 

területek lakói, tekintet nélkül ezeknek a területeknek el- 
szakitására és állampolgárságuknak ebből előálló meg
változásra, Magyarországon teljes és egész élvezetében ma
radnak mindazoknak az ipari, irodalmi és művészeti tu
lajdonjogoknak, amelyeknek az elszakitás időpontjában 
fennálló törvények értelmében birtokosai voltak.

Utalunk még a 257. cikkre is.

248. cikk.
Azok a kérdések, amelyek a volt Magyar Királyság 

állampolgáraira, valamint a magyar állampolgárokra, joga
ikra, előjogaikra és javaikra vonatkoznak és amelyekről 
nem szól sem a jelen Szerződés, sem az a szerződés, amely 
bizonyos közvetlen vonatkozásokat fog szabályozni azok kö
zött az Államok között, amely Államokhoz! a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiának valamelyik területe átcsatoltatott, 
vagy amelyek a Monarchia feldarabolásából keletkeztek, az 
érdekelt Államok között — beleértve Magyarországot — 
külön egyezmények tárgyai lesznek, önmagától értetődvén, 
hogy ezek az egyezmények a jelen Szerződés rendelkezései
vel semmiképen sem állhatnak ellentétben.

Ebből a célból megegyezés történt arra nézve, hogy 
a jelen Szerződés életbelépésétől számított három hónapon 
belül az érdekelt Hatalmak kiküldöttjei értekezletet fognak 
tartani.

Ilyen külön egyezmény tárgyai lesznek a többek közölt a koráb'bi 
bírói ítéletek joghatálya, a jogi személyek vagyonának szétosztása, az ipari, 
irodalmi és művészeti tulajdonnal összefüggő egyes kérdések, az iállami 
és társadalmi biztosító intézetek vagyonának kérdésé, végül a pénztartozá
sok rendezésének ai 254. cikknél szabatosabb szabályozása.

Amennyiben ilyen egyezményeket nem sikerülne az érdekelt hatal
mak közölt létrehozni, a 3(53. cikknek rendelkezései lesznek irányadók.

249. cikk.
A Magyar Kormány a volt Magyar Királyság állam

polgárait magyar területen fekvő javaik, jogaik és érdekeik 
birtokába haladéktalanul visszahelyezi.

A tőkevagyonra kivetett adóknak és illetékeknek azt 
az összegét, amelyet a volt Magyar Királyság állampolgá
rainak javai, jogai és érdekei után 1918. évi november hó
3.-a óta szedtek be vagy emeltek fel, vagy amelyet a jelen 
Szerződés rendelkezései értelmében leendő visszaadásukig, 
vagy amennyiben olyan javakról, jogokról és érdekekről 
volna szó, amelyek háborús kivételes intézkedéseknek alá
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vetve nem voltak, a jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított három hónapi határidő lejártáig esetleg még beszed
nének vagy felemelnének, az igényjogosultaknak vissza 
kell fizetni.

A visszaadott javakat, jogokat és érdekeket ugyanan
nak a személynek valamely egészen más vagyonával vagy 
vállalatával kapcsolatban nem szabad semmiféle illetékek
kel sújtani attól az időponttól kezdve, amelyben az illető 
vagyon Magyarországból kivitték, vagy a vállalat üzemét 
ott beszüntették.

Abban az esetben, ha a Magyarországból kivitt javak, 
jogok és érdekek után illetékeket bizonyos időre előre fi
zettek volna, az előre fizetett illetékeknek, a javak, jogok 
és érdekek elvitele utáni időre eső részét az igényjogosul
taknak vissza kell téríteni.

A jelen Szerződés 231/d és 254. cikkének rendelkezései, 
amelyek a fizetések teljesítésénél figyelembe jövő pénz
nemekre és átszámítási árfolyamra vonatkoznak, alkalma
zást nyernek a jelen cikk 1. bekezdésében említett vagyon- 
visszatéritéseknek vonatkozó eseteiben is.

A volt Magyar Királyságban ennek a Királyságnak ál
lampolgárai részére alapított vagy létesített mindennemű 
hagyományt, adományt, ösztöndíjat és alapítványt, ameny- 
nyiben azok Magyarország területén vannak, Magyarország 
annak a Szövetséges és Társult Hatalomnak, amelynek az 
illető személyek jelenleg állampolgárai, vagy amelynek 
állampolgáraivá lesznek a jelen Szerződés vagy a jelen
legi ügyek rendezésére irányuló szerződések alapján, abban 
az állapotban fogja rendelkezésére bocsátani, amelyben 
ezek az alapítványok 1914. évi julius hó 28.-án voltak, 
tekintetbe véve az alapítvány céljaira teljesített szabály
szerű fizetéseket.

Abban az esetben, ha olyan családi alapítványok sza
bályzatai, amelyek ezentúl is a Magyar Állam kezelésében 
maradnak, a javadalmak élvezetét a magyar állampolgár
ságtól teszik függővé, a javadalom várományosai a nyug
díjra, neveltetési járulékra, hozományra és más előnyökre 
vonatkozó jogokat megtartják akkor is, ha a jelen Szer
ződés vagy a jelenlegi ügyek rendezésére irányuló szerző
dések alapján megszerezték vagy megszereznék azon Ál
lamok egyikének állampolgárságát, amelyekhez a volt 
Magyar Királyság területének valamely részét az említett 
szerződések átcsatolták vagy át fogják csatolni.

Abban az esetben, ha oly család kihalásával, amely
nek érdekében ilyen alapítványt létesítettek, az alapok a
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Magyar Államra vagy a Magyar Állam valamely intézmé
nyére szállanának, az örökösödési jog arra az Államra 
fog szállani. amelyhez az utolsó javadalmazott tartozott.

Az első bekezdésnek rendelkezése teljesen felesleges, mert Magyar- 
ország nem foglalta le a «volt Magyar Királyság állampolgárainak» va
gyonát.

A második bekezdést illetőleg utalunk a 232. cikk k) pontjára vonat
kozólag tett megjegyzésünkre.

A hatodik bekezdésre vonatkozólag megjegyezzük', hogy nézetünk sze
rint csakis olyan alapítványok vagy alapok vagyonának kiadásáról van 
itt szó, amelyek kizárólag olyan személyek javára szolgálnak, akikeit 
ez a cim «volt Magyar Királyság állampolgáraidnak nevez. Más esetekre 
a 25C. cikk rendelkezései irányadók. A kiszolgáltatásnak a jelen bekezdés
ben megállapított feltételei igen súlyosak ugyan, azonban úgy látszik, a 
jelen cim ötödik bekezdésének rendelkezéseit az ilyen esetre nem lehet al
kalma zm.

Az utolsóelőtti és utolsó bekezdésben említett «családi alapítvány» ki
fejezés alatt véleményeink szerint a családi hitbizományokat nem lehet 
érteni.

250. cikk.
á 232. cikk és a IV. címhez tartozó Függelék ren

delkezéseinek figyelmen kívül hagyásával a magyar állam
polgároknak vagy a magyar állampolgárok által ellenőrzött 
társaságoknak a volt Osztrák-Magyar Monarchia területein 
fekvő javai, jogai és érdekei nem esnek az említett ren
delkezésekben megszabott lefoglalás vagy felszámolás alá.

Ezek a javak, jogok és érdekek a jogosultaknak — 
minden ilynemű rendszabálytól vagy a kisajátításra, kény
szerkezelésre vagy zár alá vételre vonatkozólag 1918. évi 
november hó 3.-ától a jelen Szerződés életbelépéséig al
kotott bármely más rendelkezéstől mentesen — fognak visz- 
szaadatni. Az említett javak, jogok és érdekek abban az 
állapotban fognak visszaadatni, amelyben azok a szóban- 
levő rendszabályok lalkalmazása előtt voltak.

Azokat a felszólalásokat, amelyeket magyar állampol
gárok a jelén cikk alapján esetleg elő fognak terjeszteni, 
a 239. cikkben említett Vegyes Döntőbíróság fogja el
bírálni.

A jelen cikkben érintett javak, jogok és érdekek közé 
nem tartoznak azok a javak, amelyek a IX. rész (Pénz
ügyi rendelkezések) 191. cikke alá esnek.

A Vili. rész (Jóvátétel) I. címéhez tartozó IH. Füg
gelékben a magyar állampolgároknak hajókra vonatkozó 
tulajdonjogaira nézve foglalt rendelkezéseket a jelen cikk 
semmiképen sem érinti.

Kérdés az, hogy a jelen cikknek rendelkezései alkalmasak lesznek-e 
arra hogy a magyar állampolgároknak vagyonát a szomszédos államok
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m inden olyan rendszabályával szemben megvédjék, amelyek azt célozzák, 
hogy a m agyar állam polgárok különösen a megszállott területeken levő 
ingatlan vagyonuktól megfosztassanak. A magyar békeküldöttség az ilyen  
szabályoknak egész sorát hozta fel a békefeltótelekre adott észrevételei
ben, am ire a szövetséges és társult hatalmak kitérőleg azzal válaszol
tak, hogy magyarázat dolga az, vájjon az ilyen rendszabályok a jelen cikk  
második bekezdésében emlitett rendszabályok közé sorolhatók-e.

Nézetünk szerint afz ilyen rendszabályok feltétlenül ide tartoznak, 
m ert hisz d jelen cikknek éppen az a célzata, hogy a magyar á llam pol
gárok vagyonát megvédje m inden olyan erőszakos rendszabállyal szem
ben, am ely nem alkalm aztatik egyúttal az ezen rendszabályokat alkotó  

hatalom állam polgáraira is. Ebben a kérdésben különben a Vegyes D öntő 
bíróság lesz illetékes állást foglalni.

Á  m agyar állampolgárok részére a harm adik bekezdésben biztosított 
teiszólalás esetén nézetünk szerint a Vegyes Döntőbíróság az eredeti álla
pot helyreállítását rendelheti el.

251. cikk.
A tengeri utón szállítandó áruk eladására vonatkozó

lag 1917. évi január hó l.-e előtt egyrészről a volt Ma
gyar Királyság állampolgárai és másrészről a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiának, Magyarországnak, Bosznia-Herce
govinának közigazgatási hatóságai vagy magyar állampol
gárok között kötött minden szerződés hatályát veszti, ki
véve azokat, amelyek oly tartozásokra és más pénzbeli 
kötelezettségekre vonatkoznak, amelyek azokban a szer
ződésekben megjelölt valamely műveletből vagy fizetésből 
származnak. Minden egyéb szerződés, amelyet ugyanezek 
a szerződő felek 1918. évi november hó l.-e előtt kö
töttek, s amelyek eddig az időpontig érvényben voltak, ha
tályban maradnak.

Az 1918. novem ber 1. előtt kötött szerződéseknek1 csak igen kis körét 
semmisítette meg a jelen cikk, az 1918. november 1. után kötött szerző
dések érvénye tekintetében a  szövetséges és társult hatalmak válasz- 
jegyzékéből kitünőleg e& egres állam ok belföldi törvényhozása lesz irány
adó.

«Nem lehet a békeszerződésbe felvett rendelkezéssé! hatályban tartam  
azokat a szerződéseket, amelyek a «volt Magyar Királyság állampolgárai» 
és a magyar állam polgárok között 1918. novem ber 1. után jöttek létre; a 
251. cikk tényleg a nem  ellenséges személyek! közt kötött szerződésekről 
szól, de a fegyverszünet után létrejött szerződésekre a dolgok természetes 
rendje szerint a különböző érdekelt törvényhozások! közönséges jogát kell 
ismét alkalm azni; megjegyzendő különben, hogy ezek a szerződések ezért 
még nem vesztik el okvetlenül hatályukat, m ert e törvényhozások egyike 
vagy másika a*ok érvényességét elismerheti.»

252. cikk.
Az átcsatolt területeken az elévülési, kizáró és per

indítási határidők tekintetében a 235. és 236. cikkeknek 
idevágó rendelkezései nyernek alkalmazást, oly módosí
tással, hogy «a háború kezdete» kifejezés helyébe a kő
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vetkező kifejezés lép: «a Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindegyike által közigazgatásilag meghatározandó az az 
időpont, amelyben a szerződő felek között az érintkezés 
tényleg vagy jogilag lehetetlenné vált»; továbbá, hogy ezt 
a kifejezést: «háború tartama» a következő kifejezéssel 
kell helyeltesiteni: «a fentebb körülirt időpont és a jelen 
Szerződés életbelépése között levő időtartam».

253. cikk.
Magyarország kötelezi magát arra, hogy semmiképen 

sem akadályozza meg, hogy a volt Osztrák-Magyar Mon
archia törvényei szerint alapított valamely oly társaságnak, 
amelyben a Szövetséges és Társult Hatalmak állampol
gárai érdekelve vannak, javai, jogai és érdekei bármely 
más Hatalom törvényei szerint alapított valamely társa
ságra átru háztassanak; továbbá, hogy megkönnyíti mind
azokat az intézkedéseket, amelyek az átruházás keresztül
viteléhez szükségesek és a tőle esetleg kívánt támogatást 
megadja avégből, hogy a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai vagy oly társaságok, amelyekben azok 
érdekelve vannak, (Magyarországon vagy az átcsatolt terü
leteken levő javaikat, jogaikat és érdekeiket visszaszerez
hessék* i

E z  a cikk rendkívü l káros reánk nézve, amennyiben a íársaságaink- 
nak módot nyú jt arra, hogy a vagyonukat külföldre vihessék, am i adózási 
szempontból nagy hátrányokkal jár. '

A szövetséges és társult hatalm ak válaszjegyzékükben ezen rendelke
zés indokolására azt hozzák fel, hogy a régi Osztrák-m agyar m onarchia  
törvényeinek megfelelően alaku lt társaságoknak a monarchia leibom lá
sából kifolyólag joguk nyilt arra, hogy az alapszabályaikat a változott 
helyzetnek megfelelően átalakítsák.

254. cikk.
A 231. cikk d) pontjának kivételével, a III. cím nem 

nyer alkalmazást olyan tartozásokra, amelyek magyar 
állampolgárok és a volt Magyar Királyság állampolgárai 
között jöttek létre.

Az újonnan alakult Államok számára a 231. cikk d) 
pontjában foglalt különleges rendelkezések fenntartásává!, 
a jelen cikk 1. bekezdésében említett tartozásokat olyan 
pénznemben kell fizetni, amely a fizetés időpontjában tör
vényes fizetési eszköz abban az Államban, amelynek, a volt 
Magyar Királyság állampolgára polgárává lett. Ilyen tar
tozás kiegyenlítésnél a genfi tőzsdének az 1918. évi no
vember hó l.-jél megelőző két hónapban jegyzett átlagos 
árfolyamát kell, mint átszámítási árfolyattiot alkalmazni.
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A maígyar állam polgárok és a «volt Magyar Királyság állampolgárai»  
között fennálló tartozások tekintetében különböző szabályok irányadók  
aszerint, hogy a «volt Magyar Királyság állampolgára» valam ely *|ujon- 
nan alakult szomszédo's állam  polgára lett vagy pedig valam ely m á r  
korábban fennálló állam , polgárságát nyerte el. Az előbbiek közé tartozik  
a Cseh-Szlovák állam , Lengyelország és talán F ium e is, az u tóbbiak  
közé pedig Romániai és Jugoszlávia. Az első esetben a pénznem re és á t
számítási árfolyam ra vonatkozólag a 231. cikk d) pont utolsó bekezdésé
nek szabálya, a második esetben pedig a 254. cikk második bekezdésének 
szabálya irányadó.

Azonban ezen tartozások tekintetében még sok n y ilt kérdés van. A 
254. cikk ugyanis általában tartozásokról beszél; szószerinti értelmezés 
mellett arra lehetne következtetni tehát, hogy az em litctl szabályok a m a
gyar állam polgárok és a «volt Magyar K irályság állampolgárai» között 
fennálló m inden tartozásra vonatkoznak. Nézetünk szerint azonban a 
helyes feliogás az, hogy itt is csak a 231. cikk 1— 4. pontjában felsorolt 
tartozások tartoznak a különleges szabályok alá. I ly  felfogás esetén is 
megoldatlan m arad még számos kérdés. Elsősorban az, vájjon a szóban 
forgó tartozások közül m elyik vonható a 231. cikk 2. pontja alá. Kétes 
ugyanis az, hogy a «háború alatt» kifejezés alatt ezen követelések szem
pontjából m ilyen időtartam ot kell érteni. Kétes továbbá az is, vájjon a 
szóban forgó tartozásoknak teljesítését a háború ténye —  úgy m in t azt 
se 231. cikk 2. pontja megkívánja —  felfüggesztette-e. A m int tudjuk, ugyanis 
a! magyar állam polgárok és a «volt Magyar Királyság állampolgárai»" kö
zött fennálló tartozások teljesitése fizikai akadályokba nem ütközik. Ezek  
a kérdések m ind  olyanok, amelyeket m ajd egy, a 248. cikk alapján kö
tendő egyezményben lehet legcélszerűbben megoldani és am íg ez meg 
nem történik, leghelyesebb, ha a «volt Magyar Királyság állampolgáraid
tól koronaértékü pénztartozások teljesítését ebben a pénznem ben nem fo
gadjuk el. Ezt a 8291/1920. M . E . számú (a Budapesti K özlöny 1920. 
szeptember 29-én megjelent 223. számában kihirdetett) rendelet^ értelmében  
m m den káros jogkövetkezm ény nélkü l meg lehet tenni.

255. cikk.
'Azoknak a biztositó-társaságoknak, amelyeknek szék

helye olyan területen volt, amely azelőtt a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiának részét alkotta, jogukban áll a jelen 
Szerződés életbelépése után tiz éven át működésűket ma
gyar területen tovább folytatni anélkül, hogy hovatarto
zásuknak megváltozása azt a jogi helyzetet, amelyben az
előtt voltak, bármiképen is befolyásolná.

A jelzett idő alatt, az említett társaságok ügyleteit Ma
gyarország nem vetheti magasabb illeték vagy teher alá, 
mint aminőket a hazai társaságok üzleteire kiró. Tulaj
donukat nem lehet korlátozni olyan rendelkezésekkel, ame
lyeket hasonló módon a belföldi biztositó-társaságok ja
vaira, jogaira és érdekeire is nem alkalmaznak; ilyen ren
delkezések alkalmazása esetében megfelelő kártérítést kell 
fizetni.

A jelen rendelkezések csak annyiban alkalmazhatók, 
amennyiben viszont azoknak a magyar biztositó-társasá-
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goknak, amelyek üzleti tevékenységüket azelőtt az átcsatoit 
tér fii eteken gyakorolták, ugyanaz a jog biztosittatik, hogy 
tevéken3rségüket az említett területeken akkor is gyakorol
hatják, ha székhelyük ezeken a területeken kívül esett.

Az említett tízévi határidő lejárta után a jelzett biz
tosító-társaságok, amelyek a Szövetséges és Társult Ha
talmak valamelyikéhez tartoznak, a jelen Szerződés 211. 
cikkében megállapított elbánást élvezik.

A jelen cikk rendelkezései a szövetkezetekre is alkal
mazást nyernek, feltéve, hogy az e társaságokra vonat
kozó törvényes szabályok tagjaiknak tényleges felelősségét 
megállapítják az említett társaságok működési körébe tar
tozó minden művelet és szerződés tekintetében.

A m int látjuk, ezen cikk rendelkezéseinek alkalmazása a szomszédos 
állam ok tetszésétől függ, am i annál is inkább hátrányos reánk nézve, 
m ert 3  biztosító társaságainknak és szövetkezeteinknek túlnyom ó rész
ben Magyarország megmaradó területén van a székhelye, az elszakadó 
területeken igen kevés ilyen székhely van és igy félő, hogy a szomszédos 
állam ok nem fogják ezeket a rendelkezéseket alkalm azni.

Különben nézetünk szerint, am ennyiben alkalmazásra kerü l a sor, 
ez a §. ugyanazokat a jogokat biztosítja a m i társaságaink részére, m in t az  
elszakadó területeken levő társaságok részére.

256. cikk.
Azoknak a javaknak elosztását, amelyek olyan összes

ségeknek vagy olyan erkölcsi köztestületeknek birtokai, ame
lyek tevékenységüket a jelen Szerződéssel feldarabolt te
rületeken gyakorolták, külön egyezmények fogják szabá
lyozni.

A z a kérdés, hogy m it kell a jelen c ikk  szempontjából összesség 
▼agy erkölcsi köztestület alatt érteni. Nézetünk szerint az olyan jogi szemé
lyeket amelyek nem nyerészkedés céljából alakultak. Ide tartoznak tehát 
iaí különböző közjogi személyek (törvényhatóságok, városok), a különféle  
jótékony egyesületek, baleset- és betegsegélyző intézetek, nyugdíjintézetek—  
am ennyiben nem nyerészkedésre alakultak — (a 258. cikk csak a tartalé
kok. de nem az egyéb vagyon felosztásáról intézkedik!), az alapítványok  
egy része is, m ert a 249. cikk csak azon alapítványokról rendelkezik, 
amelyeket teljes egészében át kell adnunk. Ellenben nem vonható ide  
példám  rrz Országos Központi Hitelszövetkezet, a Kisbirtokosok Földnitel- 
inlézete. m ert ezek ai tagjaikat részesíthetik a nyereségben.

A szövetséges és társult hatalm ak válaszjegyzéke szerint e cikk ren
delkezései az árva- és gyám pénztárakra is vonatkoznak.

257. cikk.
Azok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák-Magyar 

Monarchiából területek csatoltatok, vagy amelyek a Mon
archia feldarabolásából keletkeztek, elismerik mindazokat 
az ipari, irodalmi és művészeti tulajdonjogokat, amelyek
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ezeken a területeken fennhatóságuk alá jutásuk időpont
jában érvényben voltak, vagy a jelen Szerződés 241. cik
kének alkalmazásával hatályba helyeztettek vagy vissza- 
állittattak. Ezek a jogok annyi ideig maradnak érvényben, 
amennyi azokat a volt Osztrák-Magyar Monarchia törvé
nyei szerint megillette.

Külön egyezmény fogja szabályozni az ipari, irodalmi 
és művészeti tulajdon hatósági intézésével összefüggő levél
tárakra, lajstromokra és tervekre vonatkozó minden kér
dést, úgyszintén ezeknek netáni átadását vagy közlését a 
volt Osztrák-Magyar Monarchia hivatalai részéről az újon
nan alakult Államok hivatalai vagy azoknak az Államok
nak hivatalai számára, amelyek a nevezett Monarchiából 
területeket kaptak.

Úgy ez a cikk, m in t a 247. c ikk  csupán a Magyarország feldarabo
lása előtt szerzett ipari, irodalm i és művészeti tulajdonjogokra vonatkozólag  
rendelkezik, a  jövőben szerzendő ilyen tulajdonjogra vonalkozólag a k ü 
lönféle kollektív  nem zetközi egyezmények lesznek irányadók, amelyekhez 
a szövetséges és társult hatalm ak válaszjegyzéke szerint a szomszédos 
állam ok is kötelesek csatlakozni.

258. cikk.
'A jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nél

kül a Magyar Kormány kötelezi magát, hogy minden Ha
talomnak, amelyhez a volt Osztrák-Magyar Monarchiából 
területek csatoltattak, vagy amely a Monarchia feldara
bolásából keletkezett, a maga részéről átadja a volt Oszt
rák-Magyar Monarchia Kormányai vagy hatóságai, vagy 
az ellenőrzésük 'alatt működő nyilvános vagy magánszerve
zetek által felhalmozott tartalékoknak azt a hányadát,; 
amely az illető területeken társadalmi és állami biztosí
tások működésének céljaira szánva volt.

Azok a Hatalmak, amelyeknek ezek az alapok át
adatnak, kötelesek azokat ezekből a biztosításokból eredő 
kötelezettségek teljesítésére forditani.

Az átadás feltételeit a Magyar Kormány és az érde
kelt Kormányok között kötendő külön egyezmények fog
ják szabályozni.

Ha ezek a külön egyezmények az előbbi bekezdés
nek megfelelően a jelen Szerződés életbelépésétől számí
tott három hónapon belül nem köttetnének meg, az átadás 
feltételei minden egyes esetben öttagú bizottság elé ter- 
jesztendők, amelynek , egy tagját a Magyar Kormány, 
egyikét a másik érdekelt Kormány, három tagját pedig 
a Nemzetközi Munkahivatal Igazgatótanácsa más Államok 
polgárai közül nevezi ki. Ez bizottság megalakulásától
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számított három hónapon belül szavazattöbbséggel elfo
gadott javaslatokat fog a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
elé terjeszteni; a Tanács határozatait Magyarország és a 
másik érdekelt Állam nyomban végérvényeseknek köteles 
tekinteni.

U talunk a 256. cikknél m ondottakra. A  Nem zetközi M unkatnyatal 
isjgzgatótanácsa tekintetében a 321. cikk rendelkezik.

259. cikk.
TA' jelen címnek azok a rendelkezései, amelyek Ma

gyarország "ragy a magyar állampolgárok és a volt Ma
gyar Királyság állampolgárai közti viszonyra vonatkoznak, 
alkalmazást nyernek ugyanilyen természetű viszonyokra 
Magyarország vágy a magyar állampolgárok és a volt 
Osztrák Birodalom állampolgárai között is, ez utóbbiakat 
az Ausztriával kötött békeszerződés 263. cikke értelmé
ben véve.

Viszont a most említett szerződés X. része VIII. cí
mének rendelkezései, amelyek az Ausztria vagy az osztrák 
állampolgárok és á volt Osztrák Birodalom állampolgárai 
közti viszonyra vonatkoznak, alkalmazást nyernek az ugyan
ilyen természetű viszonyokra az Ausztria vagy az osztrák 
állampolgárok és a volt Magyar Királyság állampolgárai 
között is, ez utóbbiakat a jelen Szerződés 246. cikke ér
telmében yéye. , : ;U, uJ-aiíiU.! feííUj :

XI. RÉSZ.
Légi közlekedés.

A szövetséges és társult hatalm ak légi járm üveinek helyzete Magyar- 
országon (260., 261., 262., 263. és 265. cikk). A szövetséges és társult ha 
talmait által k iá llított igazolványok érvénye (264. cikk). A  világitójelekre, 
a jelzésekre és a légtérre vonatkozó szabályok (266. cikk). A jelen rendel
kezések időbeli hatálya (267. cikk).

A katonai és haditengerészeti léghajózásra vonatkozó rendelkezések 
az V. rész I I I .  eimében vannak.

260. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak kötelékébe tartozó 

légi járómüvek Magyarország területén teljesen szabadon 
repülhetnek és leszállhatnak és általában véve ugyanazo
kat a kedvezményeket élvezik, mint a magyar légi járó
müvek, különösen veszély esetében.

L. a 263. cikkhez tartozó jegyzetet. , 4
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261. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak kötelékébe tartozó 

és bármely idegen országba haladó légi járómüvek jo
gosultak Magyarország területén leszállás nélkül átrepülni, 
feltéve, hogy betartják azokat a szabályokat, amelyeket 
Magyarország esetleg megállapít és amelyek egyaránt al
kalmazást nyernek mind Magyarország, mind a Szövetséges 
és Társult Országok légi járómüveire.

L . a 263. cikkhez tartozó jegyzetet.

262. cikk.
Azok a nyilvános repülőterek, amelyek Magyarorszá

gon a hazai belforgalom céljaira szolgálnak, a Szövetséges1 
és Társult Hatalmak légi járómüveinek is rendelkezésre 
állanak; ezek a járómüvek mindennemű illeték tekinte
tében, ideértve a leszállási és kezelési illetékeket, a ma
gyar légi járómüvekkel egyenlő elbánásban fognak ré
szesülni.

L. a 263. cikkhez tartozó jegyzetet.

263. cikk.
A jelen rendelkezések sérelme nélkül a 260., 261. és 

262. cikkekben meghatározott repülési, átrepülési és le
szállási jog korlátozva lehet olyan szabályokkal, amelyeket 
Magyarország szükségesnek tart életbeléptetni; természe
tesen ezek a szabályok minden különbség nélkül alkal
mazást fognak nyerni mind a magyar légi járómüvekre, 
mind a Szövetséges és Társult Országok légi járómüveire.

Az előző három  cikknek és $  jelen cikknek célzata az, hogy a szö
vetséges és társult hatalm ak légi járm üvei részére a Magyarország terüle
tén való átrepülés, leszállás, valam int a m agyar légi kikötők használat» 
tekintetében ugyanazok a jogok biztosíttassanak, m in t a magyar légi já r
m üvek javára.

264. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak bármelyike részé

ről az állampolgárságra és a légi közlekedésre nézve ki
állított vagy érvényeseknek elismert bizonyitványokat, ké
pesítési okleveleket és engedélyeket Magyarországon érvé
nyeseknek és ugyanolyan értéküeknek fogják elismerni,, 
mint a Magyarországon kiállított bizonyitványokat, okle
veleket és engedélyeket.

265. cikk.
A belföldi kereskedelmi légi forgalomban a Szövet

séges és Társult Hatalmak kötelékébe tartozó légi járó
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müvek Magyarországon a legnagyobb kedvezményt élvező 
nemzettel egyenlő elbánásban részesülnek.

Eltérőleg ai 260— 283. cikk rendelkezéseitől, a belföldi kereskedelmi! 
forgalomban a szövetséges és társult hatalm ak légi járm üvei csupán a 
legnagyobb kedvezményt élvező nemzettel egyenlő bánásmódot élvezik.

266. cikk.
Magyarország kötelezi magát arra, hogy olyan ren

delkezéseket léptet életbe, amelyek alkalmasak annak biz
tosítására. hogy a területe fölött repülő minden magyar 
légi járómü alkalmazkodni fog azokhoz a szabályokhoz, 
amelyeket a világitó jelek és jelzések, a légtérre vonatkozó 
szabályok, továbbá a repülőterek fölött vagy azok köze
lében való forgalom tárgyában a Szövetséges és Társult 
Hatalmak között a légi közlekedésre vonatkozólag kötött 
egyezmény megállapított.

Tehát Magyarország a közlekedési szabályok megalkotására van kö
telezve, időbeli határ ezen kötelezettség teljesítésére nincs megállapítva.

267. cikk.
’Az előző rendelkezésekben megszabott kötelezettségek 

az 1923. évi január hó 1. napjáig maradnak érvényben, 
hacsak Magyarországot a Nemzetek Szövetségébe előbb 
fel nem veszik, vagy a Szövetséges és Társult Hatalmak 
Magyarországot előbb fel nem hatalmazzák arra, hogy az 
említett Hatalmak között a légi közlekedésre vonatkozó
lag kötött egyezményhez csatlakozhasson.

A Nemzetek Szövetségébe való felvétel időpontja azért ezen rendel
kezések időbeli határa, m ert a Nemzetek Szövetségének tagjai a 23. cikk' 
c) pontja; értelmében csak olyan intézkedések megtételére vannak köte
lezve, amelyek a közlekedés és átm enő forgalom szabadságát biztosítják1, 
ezen cim  rendelkezései pedig ezen aí kereten tulm ennek.

XII. RÉSZ.
Kikötők, vizi utak és vasutak.

I. CIM.

Általános rendelkezések.
Az átmeneti forgalom szabadsága (268. cikk). K ivándorlók átutazá

sának szabadsága (289. cikk1). Egyenlő elbánás az átmeneti forgalom te
kintetében (268. cikk), a behozatalnál és kivitelnél (270. cikk), a határ- 
átlépésnél (271. cikk), a kikötők tekintetében (270. cikk 2. bek., 273. 
cikk). 4
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268. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy a nemzetközi át

menő forgalomra legalkalmasabb utakon, nevezetesen vas
úton, hajózható vizi utakon vagy csatornákon szabad át
menetet engedélyez területén keresztül bármelyik szom
szédos vagy nem szomszédos Szövetséges és Társult Ha
talom területéről származó vagy oda irányított személyek, 
áruk, hajók, vasúti kocsik és a posta számára.

A személyek, áruk, hajók, vasúti kocsik és a posta 
semmiféle illetékeknek, sem pedig szükségtelen késede
lemnek vagy korlátozásnak nem vethetők alá és Magyar- 
országon a belföldiekkel azonos elbánásra lesz joguk, kü
lönösen az illetékek és könnyítések tekintetében, valamint 
minden más tekintetben is.

Az átmeneti áruk mentesek mindennemű vámtól vagy 
más hasonló illetékektől.

Az átmenő forgalmat terhelő minden illetéknek vagy 
díjnak a forgalom feltételeihez mérten méltányosnak kell 
lennie. Semmiféle illeték, könnyítés vagy korlátozás sem 
közvetlenül, sem közvetve nem függhet attól, hogy a teljes 
útvonal valamely részén igénybe vett vagy igénybe veendő 
hajóknak vagy más szállítóeszköznek ki a tulajdonosa 
yagy milyen a nemzetisége.

Magyarország részéről a szabadforgalom biztosítása tekintetében:
1. az átmeneti forgalom szabadságát biztosítja a 268. c ikk; külön ren

delkezik az átutazó k ivándorlókró l a 269. c ikk; arró l, hogy a kivitel és 
behozatal terén az elbánásban Magyarország ne tegyen megkülönböz
tetéseket az egyes állam ok között, a 270. cikk szól;

2. a  m agyar kikötőkben és belhajózási utakon az egyenlő elbánást 
biztosítja! a 274. cikk, a Duna vízhálózatának nemzetköziesitelt részére 
pedig a' 276. cikk;

3. a m agyar vasutakon az átm enő áruk, behozott áruk továbbá a 
kívánságra névszerint megjelölt kivitelre kerü lő  áruk tekintetében a leg
kedvezőbb elbánást a 295. cikk biztosítja;

4. a  vasúti kocsik kölcsönös besorozásét a vonatokba a 300. cikk  
biztosítja.

A 268. cikkben «illetékek» (taxea) alatt nyilván érteni kelt a szállítási 
dijakat is.

A 268. cikk rendelkezéseit a’ D una nemzetköziesitett részére jkiter- 
jeszti a  279. cikk.

A 268. cikkben csak Magyarország kötelességéről van szó; Magyar- 
ország részére bizonyos vonatkozásokban viszonosságot biztosit a 294. 
cikk és a 313. ckik.

269. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy nem létesít és nem 

tart fenn ellenőrzést a területén átutazó kivándorlókra vo
natkozólag az oda- és visszafelé irányuló átmenetben a
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szállító közlekedési vállalatokkal szemben, kivéve az annak 
megállapítása végett szükséges rendszabályokat, hogy az 
utasok valóban átutaznak-e; a szállításnál érdekelt sem
miféle hajózási társaságnak, sem bármely más szervezet
nek, társulatnak vagy magánszemélynek nem engedheti 
meg, hogy ebből a célból szervezett igazgatási szolgálat
ban részt vegyenek,, sem azt, hogy arra közvetlenül vagy 
közvetve befolyást gyakoroljanak.

E  cikkre vonatkozólag a válaszjegyzék a következőket jegyzi meg: 
«A m agyar küldöttség anélkül, hogy a 269. cikk rendelkezéseit b irálat 
tárgyává tette volna, mégis megjegyzi, hogy az állam nak joggal kell b írn ia  
arra hogy a k ivándorlókat területére való belépéskor egészségügyi vizs
gálatnak és rendőri ellenőrzésnek vethesse alá. Bizonyos, hogy az á l
lam nak meg van az egészségügyi és rendőri ellenőrzés joga, de önként 
értetődik, hogy ennek az ellenőrzésnek m indenütt és m indenki részére 
ugyanannak kell lennie és nem járhat oly kom plikációkkal és felesleges ha
táridőkikötésekkel amelyeknek célja valam ely kikötőnek vagy bárm ely  
szállítási vállalatnak közvetett m ódon való kedvezményezése volna.»

A  viszonosság szempontjából 1. a 313. cikket,

270. cikk.
Magyarország lemond arról, hogy megkülönböztetést 

tegyen, vagy akár közvetlen, akár közvetett előnyöket 
nyújtson a (területére való bevitelben vágyj a területéről való 
kivitelben vámok, illetékek és tilalmak, valamint — a je
len Szerződésben foglalt különös rendelkezések fenntar
tásával — a területére utazó személyeknél és odarendelt 
áruknál, továbbá a területéről utazó személyeknél és onnan 
származó áruknál a menet- és szállítási dijak és szállí
tási feltételek tekintetében akár a be- vagy kilépés határ
pontja, akár a használt szállítóeszközök (ideértve a légi 
járómüveket) minemüsége, tulajdonosa vagy lobogója, akár 
a hajó, vasúti kocsi, légi járómü vagy más szállítóeszköz 
eredeti vagy közbeeső kiindulási pontja, végső vagy 
közbenső rendeltetési helye, a megtett ut vagy az átra
kodás helye alapján, vagy azon az alapon, hogy az árukat 
közvetlenül valamely magyar kikötőn vagy közvetve va
lamely külföldi kikötőn át hozták be vagy vitték ki, akár 
pedig azon az alapon, hogy az áruk behozatala vagy ki
vitele a földön vagy légi utón történik-e.

Különösen lemond Magyarország arról, hogy bárme
lyik Szövetséges és Társult Hatalom kikötőinek és hajói
nak hátrányára Magyarországnak vagy valamely más Ha
talomnak kikötőin át, vagy azoknak hajóival eszközölt ki
vagy bevitelben valamilyen pótdijat (surtaxe), köz vetlen 
vagy közvetett jutalmazást (prémiumot) léptessen életbe, 
különösen összetett (kombinált) díjszabás alakjában; vagy
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hogy valamelyik Szövetséges és Társult Hatalom kikötő
jén átmenő, vagy hajóit használó személyeket vagy áru
kat olyan alakiságokra vagy késedelmeskedésre kötelez
zen, amelyeknek ezeknél a személyeknél és ezeknél a^ 
áruknál nem volna helyük, ha magyar kikötőn, vagy va
lamely más Hatalom kikötőjén át mennének, vagy ha 
magyar hajót vagy valamely más Hatalom hajóját hasz
nálnák.

E  cikk ai behozatali és k iv ite li forgalom ra nézve az úgynevezett 
differenciálás tlalm át foglalja magában.

Kivételt á llapit meg e cikk alól a 204. cikk.
Magyarország javára a viszonosságot biztosiba bizonyos vonatkozá

sokban a 313. cikk.

271. cikk.
Igazgatási és műszála tekintetben minden célszerű in- 

tézkedést meg kell tenni avégből, hogy Magyarország ha
tárán az áruk átmenete lehetőleg megrövidittessék és arra 
való különbség nélkül, vájjon a Szövetséges és Társult 
Hatalmak területéről származó vagy oda irányitott, vagy, 
ezekről a területekről érkező vagy odamenő átfutó áruk
ról van-e szó, ezeknek az áruknak az említett határtól való 
továbbítása és szállítása biztosítva legyen ugyanolyan 
anyagi feltételek mellett, — különösen a gyorsaság és a 
szállítás gondossága tekintetében — mint amelyek a ma
gyar területen hasonló feltételek mellett szállított hasonló 
nemű árukra irányadók.

Különösen gyorsan és rendszeresen kell történie á 
romlandó áruk szállításának és a vámkezelésnek úgy kell 
végbemennie,, hogy az áruk közvetlen továbbszállítása a 
legközelebbi csatlakozó vonatokkal megtörténhessék.

E  cikk határozatát a Duna nemzetköziesitett vízhálózatára kiter
jeszti as 279. cikk.

A viszonosság szempontjából 1. sö 313. cikket.

272. cikk.
'A Szövetséges és Társult Hatalmak tengeri kikötői él

vezni fogják mindazokat a kedvezményeket és mérsékelt 
díjszabásokat, amelyek Magyarország vasúti vonalain és 
hajózási utain bármely más Hatalom kikötője javára biz
tosítva vannak.

L . a  273. cikk jegyzetét.

273. cikk.
Magyarország nem tagadhatja meg részvételét azok

ban a díjszabásokban vagy dijszabásösszetételekben (dij-
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szabás-kombinációkban), amelyeknek tárgya valamely Szö
vetséges és Társult Hatalom kikötői részére olyan ked
vezmények biztosítása, amelyeket Magyarország valamely 
más Hatalom kikötője részére netalán engedélyezni fog.

A 273. cikk is nyilván csak tengeri k ikötőre vonatkozik, noha ezt nem  
mondja kifejezetten, m in t ahogy a 272. cikk teszi.

Nem  állapit meg kivételt a 272. és 273. cikkek alól, —- am int azt k i
fejezetten ki is jelenti —  a! 295. cikk utolsó bekezdése.

A viszonosság szempontjából 1. a< 313. cikket.

II. CÍM.
Hajózás.

A hajózás szabadsága és egyenlő elbánás biztosítása (274. cikk). —  
A D unára vonatkozó rendelkezések (275— 291. cikk) és pedig: a D una  
vízhálózatából egyes részek nemzeíköziesiíése (275. cikk); a nem zetköziek
nek nyilvánított V iziutakon az egyenlő elbánás biztosítása (276. cikk), az  
e vizeken átmenő forgalom (279. cikk), parti hajózás (277. cikk), a hajóz
hatóság biztosítása és fenntartása (281. és 282. cikkek), ezt célzó m u n ká
latok a határvizeken (290. cikk); a parti á llam  által szedhető illetékek  
(278. és 280. cikkek); a hajópark megfelelő részének átengedése (284. cikk  
1— 5. bek.), ennek bekövetkeztéig ideiglenes intézkedések (284. c ikk 6. 
és 7. bek.); általános egyezmény a Duna vízhálózatának hajózható ú t
jaira (283. cikk). Európai Dunabizottság (285. cikk), e bizottsággal (szem
ben jóvátétel! kötelezettség (291. cikk); uj nemzetközi Dunabizottság (286. 
cikk); ennek hatásköre, feladatai (287. és 288. cikkek); Vaskapu (289. c ik k );  
az öntözés, vizierő, halászat és más nemzeti érdekek figyelembevétele 
(282. cikk 1. bek.). —  Vízrendezés, vízhasználat, vizierők tekintetében m eg
állapodások az érdekelt állam ok közt (292. cikk); állandó vízügyi m ű 
szaki bizottság (293. cikk).

I, FEJEZET.

A hajózás szabadsága.

274. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai, úgy

szintén javaik és hajóik Magyarország összes kikötőiben és 
belhajózási uíain minden tekintetben ugyanolyan elbánás
ban fognak részesülni, mint a magyar állampolgárok, ja
vak és hajók.

Nevezetesen bármelyik Szövetséges és Társult Hata
lom hajóinak joguk lesz Magyarország területén levő, s 
a magyar hajók számára nyitva álló összes kikötőkbe vagy 
helyekre, vagy onnan mindenféle árukat és utasokat nem 
súlyosabb feltételek mellett szállítani, mint amelyek a bel
földi hajókra nézve irányadók; a belföldi hajókkal egyenlő 
elbánásban fognak továbbá részesülni mindennemű ked
vezmények, úgyszintén a kikötői és rakparti illetékek 
tekintetében, ideértve a könnyítéseket a veszteglésnél, be- 
és kirakodásnál, a tonnage-, rakpart-, kalauz-, világitó,.



vesztegzár- és minden más hasonló dijakat és illetékeket, 
amelyeket a Kormány, közhivatalnokok, magánosok, tes
tületek vagy bármiféle intézetek nevében és javára szednek.

Abban az esetben, ha Magyarország bármelyik Szö
vetséges és Társult Hatalomnak vagy akármely más kül
földi Hatalomnak kedvezményes elbánást biztositana, ennek 
hatálya haladéktalanul és feltétlenül kiterjed az összes Szö
vetséges és Társult Hatalmakra.

A személyek és hajók forgalma nem esik más kor
látozás alá, mint ami a vámokra, a rendészetre, az egész
ségügyi szabályzatra, a ki- vagy bevándorlásra, valamint 
az áruk be- vagy kivitelének tilalmára vonatkozó rendel
kezésekből következik. Ezeknek a rendelkezéseknek mél
tányosaknak és egységeseknek kell leniök és nem szabad 
a forgalmat szükségtelenül akadályozniok.

A 274. cikk ai szövetséges és társult hatalm ak állam polgárai, úgy
szintén javai és hajói részére Magyarország összes kikötőiben és bel- 
hajózási utain  biztositja:

1. ai m agyar állam polgárokkal, javakkal és hajókkal egyenlő el
bánást és '

2. a  legkedvezményesebb elbánást, vagyis olyant, am ilyenben bár
m ely más külfö ld i hatalom  részesül (3-ik bekezdés.).

A  viszonosság szempontjából 1. a  313. cikket.

11. FEJEZET.

A Dunára vonatkozó rendelkezések. '
1. K ö z ö s  s z a b á l y o k  a n e m z e t k ö z i e k n e k  n y i l v á n í 

t o t t  v í z h á l ó z a t o k r a .

275. cikk.
A Duna Ulmtól kezdve nemzetközinek nyilvánittatik; 

ennek a vízhálózatnak minden hajózható része, amely 
egynél több Állam részére a tengerhez természetes kijá
ratként szolgál egyik hajóból a másikba való átrakodás
sal vagy anélkül, úgyszintén azok az oldalcsalornák és 
vizmedrek, amelyek ‘akár az említett vízhálózat természettől 
fogva hajózható szakaszainak megkettőzésére vagy meg
javítására, akár ugyanazon viziut természettől hajózható 
két szakaszának összekötésére szolgálnak.

A parti Államok között létesült megegyezéssel a nem
zetközi igazgatás az említett vízhálózat minden olyan ré
szére is kiterjeszthető, amelyet az általános meghatározás 
nem foglal magában.

E  cikk a  Duna vízhálózatából nem zetközinek nyilvánítja:
1. a  D unát U lm tó i kezdve;
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2. 3 Duna vízhálózatának minden hajózható részét, amely e^ynéF 
több állata részére a tengerhez természetes kijáratként szolgál;

3. ai vízhálózatnak mindazokat az oldalcsatornáit és vizmedreit, ame
lyek akár a vízhálózat természettől fogva hajózható szakaszainak meg
kettőzésére vagy megjavítására, akár ugyanazon viziut természettől fogva 
hajózható két szakaszának összekötésére szolgálnak;

4. al vízhálózatnak azokat a részeit, amelyeket a parti államok közös- 
megegyezése helyez nemzetközi igazgatás alá.

276. cikk.
fc 'Az előbbi cikkben nemzetközieknek nyilvánított utakon, 

az összes Hatalmak állampolgárai, javai és lobogói tel
jesen egyenlő elbánásban fognak részesülni akként, hogy 
e Hatalmak bármelyikének állampolgárai, javai és lobo
gója hátrányára semmiféle megkülönböztetést sem szabad 
tenni köztük és magának a parti Államnak vagy annak az 
'Államnak polgárai, javai és lobogója között, amelynek 
állampolgárai, javai és lobogója a legtöbb kedvezményt 
élvezik.

E cikknek szövegezése általános, vagyis Magyarország részére is biz
tosítja az egyenlő elbánást a többi államokkal szemben.

Az egyenlő elbánás alól csak a 277. cikk tesz a parti hajózás tekin
tetében különbséget; erre viszont a viszonosság szempontjából a 313. 
cikk vonatkozik.

A 276. cikk a  286. cikk1 értelmében szervezett nemzetközi Duna- 
bizoltságra is irányadó (287. cikk.)

A 276. cikk szabályát helyettesíteni fogja a 283. cikk értelmében as 
tervbevett általános egyezmény.

277. cikk.
A magyar hajók a személy- és áruforgalmat rendes 

járatokkal valamelyik Szövetséges és Társult Hatalom ki
kötői között csak ennek különös felhatalmazása alapján 
bonyolíthatják le.

A viszonosság szempontjából 1. a! 313. cikket.

278. cikk.
A folyam különböző szakaszai szerint változó illetékek 

szedhetők azoktól a hajóktól, amelyek a hajózható utat 
vagy hozzájárod használják, hacsak valamely fennálló 
egyezmény ellenkező szabályt nem tartalmaz. Ezeknek az 
illetékeknek az a kizárólagos rendeltetésük, hogy a folyam’ 
és hozzájárói hajózhatóságának fenntartásával és javításá
val járó költségek méltányos módon fedezhetők legyenek, 

wagy a hajózás érdekében tett kiadások megtérüljenek. A 
díjszabást ezek szerint a kiadások szerint kell kiszámí
tani és a kikötőkben ki kell függeszteni. Ezeket a dija
kat lucként kell megállapítani, hogy a rakomány részletes
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megvizsgálása ne legyen szükséges, hacsak csempészet vagy 
kihágás gyanúja nem merül fel.

L. a! 280. cikk jegyzetét.

279. cikk.
'Az utasok, hajók és áruk átmenő forgalma az I. cím

ben megállapított általános rendelkezések szerint történik.
Ha valamely nemzetközi folyam mindkét partja ugyan

ahhoz az Államhoz tartozik, az átmenő árukat vámzár vagy 
vámtisztviselők felügyelete alá lehet helyezni. Ha a folyami 
alkotja a határt, az átmenő áruk és utasok mentesek 
minden vámvizsgálattól; az áruk be- és kirakása, vala- 4 
mint az utasok be- és kiszállása csak a parti Államtól 
kijelölt kikötőkben történhetik.

L. sí 280. cikk jegyzetét.

280. cikk.
Az említett hajózható viziutak folyamán, valamint a 

torkolatban semmiféle Imás illetéket nem lehet szedni, mint 
amit a jelen rész megállapít.

Ez a rendelkezés nem akadályozza a parti Államo
kat vámok, hely- és fogyasztási adó kivetésében, nemkü
lönben olyan méltányos és egységes illetékek megállapítá
sában, amelyeket daruk, emelők, rakpartok, raktárak 
más hasonló berendezések használatáért általános díjsza
bás szerint ia kikötőben szednek.

A 280. cikK első (bekezdése értelmében % hajózható viziutak folyamált 
valamint a torkolatokban semmiféle más illetéket nem lehet szedni, mint 
amit a jelen rész megállapít; ilyen illetékeket állapítanak meg a 278. cikk, 
továbbá a 280. cikk 2. bekezdése.

A 278—280. cikkek a; 286. cikk értelmében szervezett nemzetközi 
Dunabizottságra is irányadók (287. cikk.)

A 278— 280. cikkek szabályait helyettesíteni fogja a 283. cikk (ér
telmében tervbevett általános egyezmény.

281. cjkk
Valamely hajózható vízhálózat nemzetközi részének 

fenntartási és javítási munkálatait ellátó különös szervezet 
hiányában minden parti Állam köteles — megfelelő mér
tékben — a szükséges rendelkezéseket megtenni a hajó
zás akadályainak és veszélyeinek elhárítása és a hajózás 
jó állapotban tartásának biztosítása végett.

Ha valamely Állam elmulasztja ennek a kötelezettsé
gének teljesítését, la parti Államok vagy a Nemzetközi Bi
zottságban képviselt Államok bármelyike a Nemzetek Szö
vetségétől erre a célra felállított bírósághoz fordulhat.

L. a 282. cikk jegyzetét.
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282. cikk.
Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha valamelyik 

parti Állam a nemzetközi folyamrész hajózására káros 
természetű munkálatokba fog. Az előbbi cikkben említett 
bíróság elrendelheti ezeknek a munkálatoknak felfüggesz
tését vagy beszüntetését, de határozataiban figyelembe kell 
vennie az .öntözésre, a vizierőre, a halászatra és más 
nemzeti érdekekre vonatkozó jogokat, amelyek az összes 
parti Államok vagy a Nemzetközi Bizottságban képviselt 
összes Államok hozzájárulásával a hajózás érdekeivel 
szemben előnyben részesülnek.

A Nemzetek Szövetségének bíróságához intézett felleb
bezésnek nincs halasztó hatálya.

A hajózhatóság fenntartása a 281. cikk első bekezdése értelmében 
minden egyes parti államnak kötelessége. A hajózhatóság biztosítása vé
gett azonnan a Nemzetek Szövetsége bíróságot állít fel (281. cikk 2. be
kezdés), amelyhez bármely parti állam, továbbá a Nemzetközi Bizottság
ban képviselt államok bármelyike fordulhat akkor,

1. há valamely parti állam elmulasztja kötelezettségének teljesítését 
(281. cikk 2. bekezdés), vagy

2. ha) valamely parti állam a nemzetközi folyamrész hajózására ká
ros természetű munkálatokba fog (282. cikk). Utóbbi esetben a bíróság a 
munkálatok felfüggesztését vagy beszüntetését is elrendelheti.

A 281. „és 282. cikkek a nemzetközi Dunabizottságra is irányadók. 
(287. cikk.)

E cikkek rendelkezéseit helyettesíteni fogja a 283.* cikk értelmében 
tervbevett általános egyezmény.

283. cikk.
A' fenti 2“ö- és 278—282. cikkekben foglalt szabályokat 

a Szövetséges és Társult Hatalmak által megállapított és 
a Nemzetek Szövetsége részéről jóváhagyott általános 
egyezmény fogja helyettesíteni azokra a hajózható utakra 
vonatkozólag, amelyeknek nemzetközi jellegét az említett 
egyezmény elismeri, Ez az egyezmény alkalmazható lesz 
különösen a Duna fentemlitett egész vízhálózatára vagy 
annak valamely részére, úgyszintén ennek a vízhálózatnak 
egyéb olyan alkotrészeire, amelyek általános meghatározás
sal oda vonhatók.

A 314. cikk értelmében Magyarország kötelezi magát, 
hogy az említett általános egyezményhez csatlakozik.

Az e cikkben jelzett általános egyezmény maga fogja meghatározni, 
hogy ai Duna egész nemzetközi vízhálózatára vagy ennek valamely ré
szére, úgyszintén ennek a' vízhálózatnak egyéb1 olyan alkotó részére is 
alkalmazást nyer-e, amelyek általános meghatározással odavonhatók.

A 283. cikk második bekezdése tekintetében 1. a’ 314. cikk jegyzetét.
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284. cikk.
Legkésőbb három hónap alatt a neki szóló felszóli- 

lás vétele után Magyarország az érdekelt Szövetséges és 
Társult Hatalmaknak átengedi azoknak a vontatógőzösök
nek és uszályhajóknak egy részét, amelyek megtérítés és 
jóvátétel címén történő anyaglevonás után a 275. cikkben 
említett vízhálózatok kikötőiben maradnak bejegyezve. 
Ugyancsak átengedi Magyarország ezeknek a hálózatoknak 
kihasználásához az érdekelt Szövetséges és Társult Hatal
maknak szükséges mindenféle anyagot is.

A vontatógőzösök és uszáiyhájók számát és az át
engedett anyag mennyiségét, valamint azoknak elosztását 
az Északamerikai Egyesült-Államoktól kijelölt egy vagy 
több döntőbíró határozza meg, figyelemmel az érdekelt fe
lek jogos igényeire és különösen a háborút megelőző öt 
év hajózási forgalma alapján.

Az összes átengedett járómüveknek tartozékaikkal és 
felszerelésükkel ellátva, jó állapotban, áruszállításra al
kalmasaknak és a legújabban készültek közé tartozóknak 
kell lenni ók.

Ha a jelen cikkben említett átengedések a tulajdon
jog átruházását tennék szükségessé, a döntőbíró vagy 
döntőbirák az 1918. évi október hó 15.-i állapot alapján 
meghatározzák a régi tulajdonosok jogait és a nekik fi
zetendő kártérítés összegét, valamint minden egyes eset
ben a kártalanítás eszközlésének módját. Ha a döntőbíró 
vagy döntőbirák azt találják, hogy ez a kártalanítás egész
ben vagy részben, közvetlenül vagy közvetve a jóvátételre 
kötelezett Államokat illeti, úgy meghatározzák azt az ösz- 
szeget, amelyet ezen az alapon az említett Államok ja
vára kell írni.

Amit a Dunát illeti, ugyancsak az említett döntőbíró 
vagy döntőbirák elé tartoznak mindazok a kérdések, ame
lyek a tulajdonjog vagy nemzetiségük miatt az Államok 
között vitássá válható hajók végleges elosztására és ennek 
az elosztásnak módozataira vonatkoznak.

A végleges elosztásig az Északamerikai Egyesült-Álla
mok, a Brit Birodalom, Franciaország és Olaszország kép
viselőiből alakult Bizottság nyer felhatalmazást ezeknek 
a hajóknak ellenőrzésére. Ez a Bizottság egyelőre meg
teszi a szükséges intézkedéseket avégből, hogy ezeknek a 
hajóknak üzemben tartását közérdekből valamilyen helyi 
szervezet utján biztosítsa, vagy ha ezt nem teszi, az üzem
vezetést maga veszi át, mindazonáltal anélkül, hogy a vég
leges elosztásnak elébe vágna.
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Ez az ideiglenes üzemvezetés lehetőleg kereskedelmi 
alapon történjék és az említett Bizottságnak a hajók bérbe
adásából eredő tiszta bevételét a Jóvátételi Bizottságtól 
meghatározott módon kell felhasználni.

A 174. cikk utáni 111. Függelék 5. §-» értelmében Magyarország már 
jóvátétel címén is köteles folyami hajóinak és egyéb folyam hajózási jár
müveinek egy részét kiszolgáltatni. Az ezenfelül megmaradó hajópark és 
hajózási anyag azután a 284. cikk értelmében további elosztás tárgya. 
Ezt az elosztást a döntő bírók «figyelemmel az érdekelt felek jogos igé
nyeire és különösen a; háborút megelőző 5 év hajózási forgalom alap
ján» foganatosítják. Az eloszlás irányelveit részletesen a békeszerződés nem 
Ezt az elosztást a döntő bírák «figyelemmel az érdekelt lelek jogos igé
nyeire és különösen al háborút megelőző 5 év hajózási forgalma alap
határozza meg. Erre nézve a szövetséges és társult hatalmak 
válaszjegyzéke a következő kijelentést tartalmazza : «ennek az el
osztásnak célja......  a forgalmi anyagnak az érdekelt Államok
szükségletei érdekében való méltányos kihasználása és ha a 
magyar Küldöttségnek a döntőbíró részére adott irányelvek nem is lát
szottak eléggé világosaknak, ezeknek viszont megvan az az előnyük, hogy 
tíz erre az anyagra vonatkozó kérdéseknek alkalmazkodással ‘való sza
bályozását engedik meg, ami a legjobb biztosítékot nyújtja minden 
érdekelt Állam részére.»

A döntő bírák feladata :
1. áz átengedendő vonta tógőzösök és uszályhajók számát és az egyéb 

hajózási anyag mennyiségét, valamint azok elosztását s a tulajdonosok
nak nyújtandó kártérítés összegét meghatározni és

2. a tulajdonjog, vagy nemzetiségük miatt az Államok között vitássá 
válható hajók végleges elosztása és ennek módosításainak megállapítása.

2. A D u n á r a  v o n a t k o z ó  k ü l ö n ö s  s z a b á l y o k .

285. cikk.
Az Európai Dunabizottságnalc újból az a hatásköre 

lesz, amely a háború előtt megillette. Egyelőre azonban 
csak Nagybritannia, Franciaország, Olaszország és Romá
nia képviselői lesznek tagjai ennek a Bizottságnak.

E cikk az Európai Dunabizottság eddigi hatáskörét megerősíti.
Az Európai Duna bizottságot az 1856. évi párisi békeszerződés 16. 

cikke állította fel; 1. még erre vonatkozóan a Dunatorkolatok 1865. évi 
hajózási okmányát (amelyet a hatalmak az 1866. évi párisi konferencián 
fogadtak el), és ennek 1881. évi pótokmányát, továbbá az 1871. évi lon
doni szerződés 7. cikkét, az 1878. évi berlini szerződés 52., 53. és 57. 
cikkét. Az 1883. évi londoni konferencia az Európai Dunabizottság mű
ködését meghosszabbította.

A Dunai tekintetében ezután a következő bizottságok fognak m ű
ködni :

1. az Európai Dunabizottság,
2. a 287. cikkben szabályozott Nemzetközi Bizottság és
3. a! 293. cikk értelmében felállítandó Állandó Vízügyi Műszaki 

Bizottság.
Az Európai Duna bizottsággal szemben Magyarország jóvátételi kö

telezettségét állapítja meg a 291. cikk.
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286. cikk.
I \

Attól a ponttól, ahol az Európai Bizottság hatásköre 
megszűnik, a Dunának a 275. cikkben megjelölt hálózata 
Nemzetközi Bizottság igazgatása alá jut, amely alakul:

a német parti Államok 2 képviselőjéből;
a többi összes parti Államok 1—1 képviselőjéből;
mindazoknak a nem parti Államoknak 1—1 képviselő

jéből, amelyek a jövőben az Európai Dunabizottságban 
képviseltetik magukat.

Ha a jelen Szerződés életbelépésének időpontjában az 
említett képviselők közül egyiket vagy másikat még nem 
is lehetett kijelölni, a Bizottság határozatai erre való te
kintet nélkül érvényesek lesznek.

Az 1878. évi berlini szerződés (1879: Vili. t.-c.) L ili. oikke értelmében 
az Európai Dunabizottság hatásköre Gáláéig terjed.

A jelen cikk által alakított Nemzetközi" Bizottságban a Magyar Állam
nak. mint egyik parii államnak, egy képviselője lesz.

E Bizottság feladatairól szól különösen a 287. cikk 1. bekezdése, a 
287. cikk utolsó bekezdése és a3 288. cikk 2. bekezdése.

287. cikk.
Az előbbi cikkben említett Nemzetközi Bizottság á je

len Szerződés életbelépése után mielőbb összeül és ide
iglenesen átveszi a folyam igazgatását a 276. és 278—282. 
cikkekben foglalt rendelkezések szerint addig, amig a Szö
vetséges és Társult Hatalmaktól kijelölt Hatalmak a Dunára 
vonatkozólag végleges szabályzatot alkotnak.

Ez a Nemzetközi Bizottság határozatait szótöbbséggel- 
hozza. A megbízottak illetményeit saját országuk határozza 
meg és fizeti.

Egyelőre mindazt a költségtöbbletet, ami a Nemzet
közi Bizottság működésével járó kiadásoknál hiányképen 
felmerül, a Bizottságban képviselt Államok egyenlő arány
ban viselik.

A Bizottság feladata lesz különösen a kaláuzképesité- 
sek elnyerésének és a kalauzdijaknak szabályozása, vala
mint a kalauzszolgálat ellenőrzése.

288. cikk.
Magyarország kötelezi magát annak a szabályzatnak 

elismerésére, amelyet a Szövetséges és Társult Hatalmak
tól kijelölt Hatalmak értekezlete meg fog állapítani; ez 
az értekezlet, amelyen Magyarország képviselői jelen le
hetnek, a jelen Szerződés életbelépésétől számított egy év 
alatt ül össze.
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Addig, amig a Dunára nézve végleges szabályzat lé
tesül, a 286. cikkben említett Nemzetközi Bizottság ideig
lenesen ellenőrzi annak a felszerelésnek, azoknak az épü
leteknek és berendezéseknek igénybevételét, amelyek a Du
nának Turn-Szeverin és Moldva között fekvő szakaszán 
végzett munkálatok kivitelére és fenntartására szolgálnak. 
Ezeknek a felszereléseknek, épületeknek és berendezésék
nek végleges rendeltetését az előző bekezdésben említett 
értekezlet állapítja meg. Magyarország kijelenti, hogy az 
említett felszerelésekre, épületekre és berendezésekre vo
natkozó minden jogáról, igényéről és érdekéről lemond.

E cikkben Magyarország előre kötelezi magát az alakítandó Általá
nos Szabályzat elismerésére; erre nézve 1. a 314. cikk jegyzetét.

289. cikk.
Az 1878. évi julius hó 13.-án Berlinben létrejött szer

ződés 57. cikkében a Vaskapu munkálatainak elvégzésére 
Ausztria-Magyarországnak adott és általa Magyarországra 
ruházott megbízás hatályát veszti. A folyam e részének 
igazgatására kijelölt Bizottság a jelen Szerződés pénzügyi 
rendelkezéseinek sérelme nélkül határoz a költségek el
számolása felől. A netalán szükségessé váló illetékeket 
Magyarország semmi esetre sem szedheti.

Az e cikkben idézett berlini szerződést az 1879:Vili. törvénycikk fog
lalja magiában.

290. cikk.
Abban az esetben, ha a Cseh-Szloválc Állam, a Szerb- 

Horvát-Szlovén Állam vagy Románia a Nemzetközi Bizott
ság hozzájárulásával vagy megbízásából szabályozási, javí
tási, duzzaszlási vagy egyéb munkálatokat végeztetnének a 
vízhálózatnak valamely határt alkotó szakaszán, ezek az 
Államok az átellenes parton, valamint a folyamágynak te
rületükön kívül fekvő részén élvezni fogják ezeknek a 
munkálatoknak tervezéséhez, végrehajtásához és fenntar
tásához szükséges könnyítéseket.

A Magyar Állam részére a békeszerződés nem biztosit hasonló jo
gokat.

291. cikk.
Az Európai Dunabizottsággal szemben Magyarország 

köteles a teljes helyreállításra, jóvátételre és kártalanításra 
a háború alatt a Bizottságot ért károk miatt.
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III. FEJEZET. 
lizügyi rendelkezések.

292. cikk.
Ha uj határ megállapítása következtében valamely 

Államban a vízrendezés (csatornázás, elárasztás, öntözés, 
lecsapolás vagy hasonló teendők.) más Állam területén vég
zett munkálatoktól függ, vagy ha valamely Állam területén 
— a háborút megelőző szokás alapján — olyan vizeket 
vagy vizierőt használnak fel, amelynek eredete más Állam 
területén van. egyéb rendelkezések hiányában az érdekelt 
Államok között oly természetű megállapodást kell létesí
teni. amely mindegyikük érdekeit és szerzett jogait biz
tosítja.

Ha valamely Államban helyi vagy magánszükségletekre 
olyan villamosságot vagy vizeket használnak fel, amelynek 
eredete valamely uj határ megállapítása folytán más Ál
lam területén van, egyéb rendelkezések hiányában az ér
dekelt Államok között oly természetű megállapodást kell 
létesíteni, amely mindegyikük érdekeit és szerzett jogait biz
tosítja. Ennek a megállapodásnak létrejöttéig a központi 
villamossági állomások és a vízellátásra szolgáló beren
dezések az 1918. évi november hó 3.-án érvényben volt 
feltételek és megállapodások szerint kötelesek a szállítást 
folytatni.

Megegyezés hiányában az előbbi egyik vagy másik 
bekezdésben említett esetben, a 293. cikk rendelkezései
nek fenntartásával, a Nemzetek Szövetségének Tanácsától 
kijelölt döntőbíró határoz.

293. cikk.
A volt Magyar Királyságnak a Duna medencéjét, ide 

nem értve az Ölt medencéjét, alkotó területeire vonatko
zólag a 292. cikk alkalmazása céljából, valamint az alább 
felsorolt jogosítványok "gyakorlása végett, az említett te
rületek felett állami fennhatóságot gyakorló Államok közös 
érdekében, Állandó Vízügyi Műszaki Bizottság állittatik fel, 
amelyben mindegyik területileg érdekelt Államnak lesz 
egy képviselője s amelynek elnökét a Nemzetek Szövet
ségének Tanácsa nevezi ki.

Ez a Bizottság kezdeményezi a 292. cikkben említett 
megállapodásoknak kötését, ellenőrzi és sürgősség eseté
ben biztosítja végrehajtásukat, fenntartja és javítja, kü
lönösen a fakiirtás és az újbóli fásítás tekintetében, a viz-
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ügyi rendelkezések egységességét, valamint az azokra vo
natkozó szolgálatot, igy a vizmérnöki és a vízállás emel
kedésének jelentésére vonatkozó szolgálatot. Tanulmá
nyozza a hajózással kapcsolatos kérdéseket azoknak a 
kérdéseknek kivételével, amelyek a Felső-Dunára illetékes 
Hajózási Bizottság hatáskörébe tartoznak s amelyekre vo
natkozólag ehhez a Bizottsághoz fordul; különösen figyel
met fordít a halászat érdekeire. A Bizottság ezenkívül min
den oly munkálattal vagy tanulmánnyal foglalkozik! s min
den oly szolgálatot létesít, amelyet az érdekelt Államok 
egyhangú megállapodással rá bíznak.

'A' Vízügyi Bizottság a jelen Szerződés életbelépésétől 
számított háromhónapi határidő alatt ül össze s kidol
gozza a jogosítványaira és működésére vonatkozó szabály
zatot, amelyet hozzájárulás végett az érdekelt Államok elé 
terjeszt.

'A jelen cikkben tárgyalt kérdések tekintetében felme
rült nézeteltérések oly módon nyernek szabályozást, amint 
azt a Nemzetek Szövetsége elrendeli.

A Magyar Királyság' eddigi területének vízrajzi egysége folytán a 
magyar békeküldöttség vonatkozó javaslatainak figyelembevétele "mellett 
se 293-ik cikk a Magyar Állam egész eddigi területére Állandó Vízügyi 
Műszaki Bizottság elnevezés alatt egy nemzetközi bizottságot állít fel.

E Bizöttság hatáskörébe tartozik:
1. ai 292. cikk alkalmazása, nevezetesen az idézett cikkben említett 

megállapodások kötésének kezdeményezése, e megállapodások végrehajtá
sának ellenőrzése és sürgős esetben a végrehajtás biztosítása; a Bizott
ság továbbá

2. fenntartja és javítja különösen a fakiirtás és az újbóli fásítás te
kintetében a vízügyi rendelkezések egységességét, valamint az azokra 
vonatkozó, különösen a vizmérnöki és a vízállás jelzésére vonatkozó szol
gálatot ;

3. tanulmányozza a hajózással kapcsolatos kérdéseket, s különösen 
figyelmet fordít ai halászat érdekeire;

4. mindazzal foglalkozik, amit az érdekelt államok egyhangú meg
állapodással rábíznak.

A Bizottság ezen alapelvek figyelembevétele mellett maga dolgozza 
ki Szabályzatát, de ahhoz az érdekelt államok hozzájárulására van szükség.

III. CÍM.
Vasutak.

Vasutak: Az átmenet szabadsága az Adriához (294. cikk). A behozatali 
és az átmenő forgalom, továbbá bizonyos korlátok közt a kiviteli forga
lom tekintetében egyenlő elbánás biztosítása (295. cikk 1. bek.); nemzet
közi díjszabások (295. cikk 2. bek.); az Adriai és a Fekete-tenger kikötői
hez vezető forgalom (295. cikk 3. bek.). Vasúti árufuvarozási! egyezmények 
(294. cikk 3. bek. és 296. cikk). Közvetlen menetjegyek, vonatok és vasúti 
kocsik (297. cikk 1. bek., 298. és 299. cikkek); kivándorlók szállításánál 
díjszabások (297. cikk 2. bek., 298. és 299. cikkek). Vasúti kocsik be- 
sorozhatásának biztosítás» én megfelelő fékrendszer előírása (300. cikk).
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Vasutak átengedése, vasúti1 anyag elosztása (301. cikk). Más országon 
áthaladó vonal és más országban végződő szárnyvonal tekintetében iaz 
vezetés módja (302. cikk 1. bek.). Vonatátvezetési jogok: 1. Csehoszlovákia 
részére (302. cikk 2. bek., 306. és 307. cikkek); 2. Románia részére (302. 
cikk 3. bek.). A golai pályaudvar és a kotor—barcsi vasút üzemi rendje 
(303. cikk). Határállomások (302. cikk 4. bek.,). Több állam területén 
fekvő hálózattal rendelkező magánvasutak, különösen az Osztrák jDéli- 
vaspálya Társaság (304. cikk). A pozsony—nagykanizsai vonal ja vitása 
(305. cikk). Csapat, muníció és élelmiszerszállításokra ideiglenes rendel
kezés (308. cikk). — Távírók és távbeszélők: A nemzetközi álmenő for
galom szabadsága (309. cikk és 294. cikk utolsó bek.). A cseh-szlovák ál
lam kívánságára közvetlen táviró és távbeszélő vonalak létesítése magyar 
területen (310. cikk).

I. FEJEZET.

Az átmenet szabadsága Magyarország részére az Adria tengerhez.
294. cikk.

'Az Adriai-tengerhez a szabad hozzájutás Magyaror
szág részére engedélyeztetik és evégből részére az átmenet 
szabadsága a volt Osztrák-Magyar Monarchiától elszaki- 
tott területeken és kikötőkön át biztosittatik.

Az álmenet szabadsága a 268. cikkben megállapított 
szabad átmenetnek felel meg mindaddig, amig ebben a 
tárgyban a Szövetséges és Társult Hatalmak általános 
egyezményt kötnek, amikor is az uj egyezmény rendel
kezései lépnek életbe.

Az érdekelt Államok vagy igazgatások között létesí
tendő külön egyezmények határozzák meg a fent biztosított 
jog gyakorlásának feltételeit, szabályozzák különösen a 
kikötők és ottlevő szabad területek, valamint a rendszerint 
odavezető vasúti vonalak használásának módját, a nemzet
közi (közös) szolgálatok és díjszabások létesítését, ideértve 
a közvetlen menetjegyeket és fuvarleveleket, valamint az 
1890. évi október hó 14.-én Bernben kelt egyezmény ren
delkezéseinek és a kiegészítő szabályoknak fenntartását 
addig is, amig azokat uj egyezmény helyettesíti.

Az átmenet szabadsága kiterjed a postára, a táv
írókra és a távbeszélőkre is.

V. ö. a 268. és a 272—273. cikkek jegyzeteit.

II. FEJEZET.

A nemzetközi szállításra vonatkozó rendelkezések.
295. cikk.

A Szövetséges és Társult Hatalmiak területéről szár
mázó és Magyarországba rendelt áruk, úgyszintén Ma



246 296. cikk.

gyarországon átmenő azok az áruk, amelyek a Szövetsé
ges és Társult Hatalmak területéről származnak vagy oda 
rendelteinek, a magyar vasutakon a szedett dijak (figye-. 
lembe véve az összes visszatérítéseket és dijmérsékléseket) 
és könnyítések tekintetében, valamint minden más tekin
tetben jogérvényesen abban a legkedvezőbb elbánásban 
részesülnek, amely a magyar vonalak bármelyikén, akár 
a be lforga lomban, akár a kivitelben, behozatalban vagy 
átvitelben ugyanolyan nemű árukra azonos szállítási feltéte
lek mellett, különös tekintettel a megtett ut hosszúságára, 
alkalmazást nyer. A Szövetséges és Társult Hatalmak kö
zül egynek vagy többnek kívánságára ugyanez a szabály 
irányadó a tőlük névszerint megjelölt olyan árukra, ame
lyek Magyarországból érkeznek és az ő területeikre van
nak rendelve.

A Szövetséges és Társult Hatalmak valamelyikének kí
vánságára Magyarország köteles életbe léptetni az előbbi 
bekezdésben említett díjtételek alapján létesített és a köz
vetlen fuvarlevelekre kiterjeszkedő nemzetközi díjsza
básokat.

Mindazonáltal Magyarország kötelezi magát, hogy a 
272. és 273. cikkekben foglalt rendelkezések sérelme nél
kül, az Adriai- és a Fekete-tenger kikötőihez vezető for
galomban saját vonalain fenntartja, az északnémet kikö
tőkkel való versenyük szempontjából, a háború előtt ér
vényben volt díjszabások rendjét.

A kivitel tekintetében az egyenlő elbánás csak azzal az állammal 
szemben kötelező, amelyik ezt kívánja, és csak az illető állam által név
szerint megjelölt árukra, (első bekezdés utolsó mondata).

A viszonosság1 tekintetében lásd a 313-ik cikket.

296. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől kezdve a Magas Szer

ződő Felek, ha érdekelve vannak és a jelen cikk második 
bekezdésében foglalt fenntartással, meg fogják újítani a 
vasúti árufuvarozás tárgyában az 1890. évi október hó 
14.-én, 1893. évi szeptember hó 20.-án, 1895. évi július hó
16.-án, 1898. évi junius hó 16.-án és 1906. évi szeptember 
hó 19.-én Bernben aláirt egyezményeket és megállapodá
sokat.

Ha a jelen Szerződés életbelépése után ötévi határ
idő alatt az utasok, podgyász és áruk vasúti fuvarozása 
tárgyában uj egyezmény jönne létre az 1890. évi október 
hó 14.-én Bernben kelt egyezmény és a fentemlitett pót- 
megállapodások helyettesítése végett, ez az uj egyezmény, 
úgyszintén a netalán azon alapuló kiegészítő rendelkező-
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sek. amelyek a nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkoz
nak, Magyarországra kötelezők lesznek még akkor is, ha 
ez a Hatalom vonakodnék attól, hogy az egyezmény elő- 
készitésében részt vegyen, vagy ahhoz csatlakozzék. Uj 
egyezmény kötéséig Magyarország a berni egyezményhez 
és a fentemlitétt pótmegállapodásokhoz, valamint a ki- 
egészitő rendelkezésekhez fog alkalmazkodni.

A vasúti árufuvarozási egyezmények közül az 1895. julius 16-án kelt 
m egállá pödás nálunk nincs törvénybe iktatva; a többi egyezményt 1. az 
1892: XXV., 1894: XVII., 1901: XXV. és 1908:XLIV. törvénycikkekben.

Magyarországnak az újonnan kötendő egyezményhez való előzetes 
hozzájárulására nézve lásd a 814. cikk jegyzetet.

297. cildc.
Magyarország köteles közreműködni utasoknak és pod- 

gyászuknak közvetlen menetjegyek alapján való szállítás
hoz szükséges olyan szolgálat létesítésében, amit tőle a 
Szövetséges és Társult Hatalmaié közül egy vagy több 
kíván avégből, hogy vaáuti összeköttetésüket egymással 
vagy bármely más országgal magyar területen át biztosít
sák; ebből a célból nevezetesen Magyarországnak át kell 
vennie a Szövetséges és Társult Hatalmak területéről ér
kező vonatokat és vasúti kocsikat és azokat legalább oly 
sebességgel kell továbbítania, mint amilyennel ugyanazon 
a vonalon legjobb távolsági vonatai közlekednek. Ebben 
a közvetlen forgalomban megállapított viteldijak semmi 
esetre sem lehetnek magasabbak ugyanolyan sebesség és 
kényelem mellett ugyanazon az útvonalon a magyar bél- 
forgalomban szedett, viteldijaknál.

A Szövetséges és Társult Hatalmak kikötőibe vagy 
azokból kivándorlóknak magyar vasutakon való szállítá
sánál alkalmazott díjszabások ugyanolyan sebesség és ké
nyelem mellett sohasem alapulhatnak magasabb kilomet- 
rikus egységtételeken, mint. figyelembe véve az összes 
díjmérsékléseket és visszatérítéseket, azok a legkedvezőbb 
díjszabások, amelyek az említett vasutakon bármely más 
kikötőbe vagy kikötőből utazó kivándorlókra irányadók.

A viszonosság tekintetében lásd a 313. cikket.

298. cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy nem léptet életbe 

semmiféle olyan műszaki, pénzügyi vagy igazgatási rend
szabályt, igy például vámvizsgálatot, általános rendőri, 
egészségrendőri vagy ellenőrzési rendszabályt, amely egye
nesen az előbbi cikkben említett közvetlen forgalomra vagy 
a Szövetséges és Társult Hatalmak kikötőibe vagy azok-
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Lói utazó kivándorlók szállítására vonatkoznék és amely 
rendszabály ennek a forgalomnak megnehezítését vagy 
késleltetését eredményezhetné.

A viszonosság tekintetében lásd aí 313. cikket.

299. cikk.
Ha a szállítás közvetlen fuvarlevéllel vagy anélkül 

részben vasúton, részben belvízi hajózással történik, az 
előbbi rendelkezések a továbbításnak vasúton eszközölt 
részére nyernek alkalmazást.

A viszonosság tekintetében lásd 3 313. cikket.

III. FEJEZET.
Gördülő anyag.

300. cikk.
Magyarország kötelezi magát a magyar vasúti kocsik 

olyan berendezésére, amely lehetővé teszi:
1. az 1886. évi május hó 15.-én Bernben kelt s 1907. 

évi május hó 18.-án módosított egyezményben részes 
Szövetséges és Társult Hatalmak vonalain közlekedő te- 
hervonatokba való besorozhatásukat anélkül, hogy ezzel 
akadályozva volna annak a folytatólagos féltnek műkö
dése, amelyet a jelen Szerződés életbelépését követő tíz 
év lalatt ezekben az országokban netalán bevezetnek;

2. e Hatalmak vasúti kocsijainak besorozhatását Iá 
magyar vonalakon közlekedő minden tehervonatba.

A Szövetséges és Társult Hatalmak gördülő anyaga 
a magyar vonalakon a közlekedés, fenntartás és a javí
tások tekintetében a magyar anyaggal egyenlő elbánásban 
fog részesülni.

E cikk tekintetében a válaszjegyzék a következőket mondja: «Végüt 
a Szövetséges és Társult Hatalmak teljesen készek Magyarország képvise
lőit a 300. cikkben jelzett folytatólagos fékrendszerre vonatkozó műszaki 
egyezmény kidolgozása alkalmával meghallgatni. Egyébként nem arról 
van szó, hogy Magyarország arra köteleztessék, hogy ugyanazt a fékrend
szert alkalmazza, mint a Szövetséges és Társult Hatalmak, hanem; hogy 
kocsijait oly berendezésekkel lássa el, amelyek megengedik, hogy a ko
csik folytatólagos fékkel ellátott vonatokba besorozhatok legyenek és vi
szont.»

IV. FEJEZET.
Vasúti vonalak álengedése.

301. cikk.
A jelen Szerződés alapján átcsatolt területeken fekvő 

kikötők, viziutak és vasutak átengedésére vonatkozó kü
lönös szabályok, úgyszintén az engedélyesekre és a sze
mélyzet -nyugdijára vonatkozó pénzügyi rendelkezések
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fenntartásával a vasutak átengedése a következő módoza
tok szerint történik:

1. Az összes vasutak épitményeit és berendezéseit tel
jesen és jó állapotban kell átadni.

2. Ha Magyarország saját gördülő anyaggal rendelkező 
valamely vasúti hálózatot enged át egészben valamelyik 
Szövetséges és Társult Hatalomnak, ezt az anyagot az 
1918. évi november hó 3. napját megelőző legutóbbi lel
tár szerint, teljesen és rendesen karbantartott állapotban 
kell átadnia.

3. Külön gördülő anyaggal nem rendelkező vonalak
nál az azon a hálózaton levő anyag elosztását, amelyhez 
ezek a vonalak tartoznak, a Szövetséges és Társult Ha
talmaktól kijelölt Szakértőbizottságok eszközük, amelyek
ben Magyarország képviselteti magát. Ezeknek a Bizott
ságoknak figyelembe kell venniök az ezeken a vonalakon 
bejegyzett anyag mennyiségét az 1918. évi november hó
3. napját megelőző legutóbbi leltár szerint, a vonalak hosz- 
szát. ideértve a kezelési vágányokat, a forgalom termé
szetét és fontosságát. Ugyancsak kijelölik minden egyes 
esetben azokat a mozdonyokat, személy- és teherkocsikat, 
amelyeket át kell engedni, meghatározzák átvételük mó
dozatait és megteszik a szükséges ideiglenes* intézkedése
ket azok kijavításának a magyar műhelyekben való biz
tosítására.

4. A készleteket, az ingó felszerelési tárgyakat és a 
szerszámokat ugyanolyan módozatok szerint kell átadni, 
mint a gördülő anyagot.

A fenti 3. és 4. pontban foglalt rendelkezések alkal
mazást nyernek a volt Orosz-Lengyelországnak azokra a 
vonalaira is, amelyeket az osztrák-magyar hatóságok ren
des nyomtávra alakitottak át, mert ezek a vonalak az 
osztrák és a magyar állami vasúthálózatoktól elszakított 
részekhez hasonlókká váltak.

E cikk csak államvasuti vonalakra vonatkozik; a magánvasutak- 
riSl a 304. cikk szók

A vasúti anyag átadása, illetve elosztása az 1918. november bó' 3-ik 
napját megelőző* legutóbbi leltár szerint történik, ami Magyarországra 
nézve telette súlyos kikötés; az erre vonatkozó kifogásokra a válaszjegy
zék kijelentette, hogy azok mérlegelése a volt osztrák-magyar monarchia 
gördülő anyagát elosztó-bizottság elnökének lesz a feladata.

V. FEJEZET.
Egyes vasúti vonalakra vonatkozó rendelkezések.

302. cikk.
Ha uj határ megállapítása folytán ugyanannak az or

szágnak két részét összekötő valamely vonal más or-
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szágon halad át, vagy ha valamely országból kiinduló 
szárnyvonal más országban végződik, a jelen Szerződés
ben foglalt különös szabályok fenntartásával az üzemveze
tés módját az érdekelt vasutigazgatások között létrejött 
megállapodás fogja szabályozni. Abban az esetben, ha ezek 
az igazgatások nem jutnának megegyezésre, ennek a meg
állapodásnak feltételeire nézve a vitákat az előbbi cikk
ben körülirt módon alakult Szakértőbizottságok döntik el.

Különösen a csata—losonczi vonal üzemére vonatko
zó megállapodás biztosítani fogja azoknak a cseh-szlovák 
vonatoknak mindkét irányban közvetlen átvezetését mar 
gyár területen keresztül, amelyek cseh-szlovák szerelvény
nyel és személyzettel vannak ellátva. Ha azonban erre 
nézve más határozat nem jönne létre, az átvezetésnek ez 
a joga véget ér vagy Csata és Losoncz között egészen 
cseh-szlovák területen fekvő közvetlen vonal kiépítése után, 
vagy legkésőbb a jelen Szerződés életbelépésétől számí
tott tizenötévi határidő elteltével.

Hasonlóképen a Nagyszalontát Araddal és Kisjenővel 
Békéscsabán át összekötő vonal magyar területen fekvő 
szakaszának üzemére vonatkozó megállapodás biztosítani 
fogja azoknak a román vonatoknak mindkét irányban köz
vetlen átvezetését a magyar területen keresztül, amelyek 
román szerelvénnyel és személyzettel vannak ellátva. Ha 
azonban erre nézve más határozat nem jönne létre, az 
átvezetésnek az a joga véget ér vagy a nagyszalonta 
békéscsabai és kisjenő—békéscsabai vonalak között telje
sen román területen haladó vonalösszeköttetés kiépítése 
után, vagy a jelen Szerződés életbelépésétől számított tíz
évi határidő elteltével.

Magyarország és a vele határos Szövetséges és Tár
sult Államok között létesült összes uj határállomások be
rendezését, úgyszintén ezek között a határállomások kö
zött levő vonalak üzemét ugyanolyan feltételek mellett lé
tesülő megállapodások fogják szabályozni.

E cikk a vasutjáratás jogát biztosítja a Cseh-Szlovák Állam részére 
a csata—losonci vonalon, a Román Állam részére pedig a Nagyszalontát 
Araddal és Kisjenővel Békéscsabán át összekötő vonalon. Hasonló jog ki
kötését tartalmazza még a Cseh-Szlovák Állam javára a 30ö. cikk.

303. cikk.
Avégből, hogy a szerb-horvát-szlovén területen fekvő 

Gola város és kerülete részére a magyar területen levő 
golai vasúti állomásnak, úgyszintén ezeket a vonalakat és 
ezt a kerületet szolgáló vasútnak használata biztosítva le
gyen és abból a célból, hogy a Csáktornya—nagykanizsai
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és zágráb—gyékényes! vonal között a szerb-horvát-szlovén 
forgalom részére a közvetlen vasúti összeköttetés szabad 
használata i;a. fentemlitett vonalak között szerb-horvát- 
szlovén területen levő közvetlen vasúti vonal kiépítéséhez 
szükséges idő alatt biztosítva legyen, a golai pályaudvar 
és a kotor—barcsi vasúti vonal üzemének rendjét az ér
dekelt magyar és szerb-horvát-szlovén igazgatások között 
létesítendő egyezmény fogja megállapítani. Ha ezek az 
igazgatások nem tudnának megegyezésre jutni ennek az 
egyezménynek rendelkezéseire nézve, a vitás kérdéseket a 
jelen Szerződés 301. cikkében említett illetékes Szakértő- 
bizottságok döntik el.

304. cikk.
Avégből. hogy biztosítva legyen a volt Osztrák-Magyar 

Monarchia magántársaságok részére engedélyezett olyan 
vasúti hálózatainak üzeme, amelyek a jelen Szerződés ren
delkezései folytán több Állam területén feküdnének, ezek
nek a hálózatoknak igazgatási és műszaki újjászervezését, 
minden egyes hálózatra nézve, az engedélyes társaság és 
a területükben érdekelt Államok között létesítendő meg
egyezés szabályozza.

Azok az ellentétek, amelyekre nézve megegyezés nem 
jönne létre, ideértve a vonalak megváltására vonatkozó 
szerződések értelmezése körül felmerült kérdéseket is, a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsától kijelölt döntőbírók 
elé tartoznak.

Az Osztrák Délivaspálya-Társaságra nézve ilyen bírói 
ítéletet kívánhat akár a társaság Igazgatótanácsa, akár pe
dig az elsőbbségi tulajdonosokat képviselő Bizottság.

E cikk biztosítja,
1. hogy a magántársasági vasutak is részesei; az érdekelt államok! 

közötti megegyezésnek, és
2. hogy aí megegyezések egészben!, vagy részbeni nem sikerülte ese

tében ai fenmaradó vitás kérdések a Nemzetek Szövetségének Tanácsától 
kijelölt döntő bírák elé tartoznak.

305. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számított öt évi ha

táridő alatt a Cseh-Szlovák Állam kívánhatja annak a 
vasúti vonalnak megjavítását, amely magyar területen át 
Pozsony (Bratislava) és Nagykanizsa állomásokat köti össze.

A költségek megosztása az érdekelt Hatalmak ebből 
származó előnyeinek arányában történik. Megegyezés hiá
nyában a megoszlást a Nemzetek Szövetségétől kijelölt 
döntőbíró végzi.
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306. cikk.
Tekintettel arra, hogy milyen fontossága van a Cseh

szlovák Államra nézve az Adriai-tengerhez való szabad köz
lekedésnek, Magyarország elismeri a Cseh-Szlovák Állam
nak azt a jogát, hogy vonatait átvezethesse a következő 
vonalaknak magyar területen levő részvonalain:

1. Pozsonyból (Bratislavából) Fiúméba Sopronon, 
Szombathelyen és Murakereszturon keresztül és a Mura- 
kereszlurtól Pragerhofig vezető elágazáson át;

2. Pozsonyból (Bratislavából) Fiúméba Hegyeshalom— 
Csorna — Hegyfalu — Zalabér—Zalaszentiván—Murakeresz
turon keresztül és a hegyfalu—szombathelyi, valamint a 
murakereszlur—pragerhofi elágazáson át.

Egyik vagy másik fél kívánságára azokat a vonala
kat, amelyeken az átvezetés jogát gyakorolják, ideiglene
sen vagy véglegesen meg lehet változtatni a cseh-szlovák 
vasutaknak és azoknak a vasutaknak igazgatása között 
létrejött megegyezéssel, amely vasutakon az átvezetés jo
gát gyakorolják.

Lásd a 302. cikk jegyzetét.
A 'helyi forgalom tekintetében a 307. cikk első bekezdése korlá

tozást tartalmaz.

307. cikk.
Azok a vonatok, amelyek az átvezetés jogának gya- 

korlásaképen közlekednek, a helyi forgalmat csak az át
szelt Állam és a Cseh-Szlovák Állam között létesült meg
egyezés alapján bonyolíthatják le.

Az átvezetésnek ez a joga különösen magában fog
lalja a jogot a gördülő anyag számára mozdonysinek és 
kisebb javításokat végző műhelyek létesítésére és a cseh
szlovák vasúti szolgálatot ellenőrző közegek kirendelésére.

Azokat a műszaki, igazgatási és pénzügyi szabályokat, 
amelyek szerint a Cseh-Szlovák Állam az átvezetés jogát 
gyakorolni fogja, az ő vasutigazgatása és a Magyarorszá
gon igénybevett vonalak vasutigazgatása között létrejött 
egyezmény határozza meg. Ha ezek az igazgatások nem 
tudnának megegyezésre jutni ennek az egyezménynek ren
delkezéseire nézve, a nézeteltérés tárgyát tevő kérdések
ben a Brit Kormánytól kijelölt döntőbíró határoz; ennek 
a döntőbírónak határozatai mindkét félre kötelezők.

Az egyezmény értelmezése körül felmerülő nézetelté
rés, valamint az egyezményben nem említett vitás kér
dések esetében ugyanilyen módon döntőbíráskodásnak van 
helye, ha csak a Nemzetek Szövetsége más eljárást nem 
rendelt.
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VI. FEJEZET.

Átmeneti rendelkezések.

308. cikk.
Magyarország köteles eleget tenni a szállításra vonat

kozó azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a Szövetséges 
és Társult Hatalmak nevében eljáró hatóságtól szár
maznak:

1. a jelen Szerződés végrehajtásaként eszközölt csa- 
patszállitások, valamint a hadsereg részére szükséges hadi
anyag, lőszer és élelem szállítása tárgyában;

2. időlegesen pedig bizonyos vidékek részére élelmi
szerek szállítása, a rendes forgalom minél gyorsabb helyre
állítása és a posta- és távirószolgálat szervezése tekin
tetében.

VII. FEJEZET.

Távírók és távbeszélők.
■ ;1 309. cikk.

Tekintet nélkül a fennálló egyezmények ellenkező ren
delkezéseire, Magyarország kötelezi magát, hogy a nemzet
közi átmenő forgalomra legalkalmasabb vonalakon és az 
érvényben levő díjszabások szerint szabad átmenetet en
gedélyez bármelyik szomszédos vagy nem szomszédos 
Szövetséges és Társult Hatalomtól származó vagy hozzá
juk intézett sürgöny váltások és távbeszélőösszeköttetések 
számára. Ezek a sürgönyváltások és összeköttetések nem 
szenvedhetnek semmiféle késedelmet, sem szükségtelen kor
látozásnak nem lehetnek alávetve; Magyarországon a bel
földiekkel egyenlő elbánásban lesz részük mindennemű 
könnyítés, különösen a továbbítás gyorsasága tekintetében. 
Semmiféle dij, könnyítés vagy korlátozás sem közvetlenül, 
sem közvetve nem függhet a feladó .vagy a címzett állam- 
polgárságától.

A viszonosság tekintetében lásd a 313. cikket

i, 310. cikk.
5V Cseh-Szlovák Állam földrajzi fekvése folytán Ma

gyarország elfogadja a távírókról és távbeszélőkről szóló 
és a jelen Szerződés X. részének (Gazdasági rendelkezé
sek) 218. cikkében említett nemzetközi egyezmény, következő 
módosításait:
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1. A Cseh-Szlovák Állam kívánságára Magyarország a 
maga területén át közvetlen táviróvonalakat létesit és 
tart fenn.

2. A jelzett vonalak bármelyikéért a Cseh-Szlovák Ál
lam részéről fizetendő évi dijat az említett egyezmények 
rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani és ez a dij 
— ellenkező megegyezés hiányában — nem lehet kisebb 
annál az összegnél, amelyet az említett egyezmények értel
mében azoknak a táviratoknak száma szerint kellene fi
zetni, amelyek ezen egyezmények szerint jogot adnak uj 
közvetlen vonal igénylésére, amikor is a Nemzetközi Táv- 
iróegyezmény (lisszaboni szövegezés) 23. cikkének 5. sza
kaszában foglalt mérsékelt díjszabás szolgál alapul.

3. Amig a Cseh-Szlovák Állam a közvetlen vonalért 
fentebb megállapított legkisebb évi dijat megfizeti:

a) a vonal kizárólag a Cseh-Szlovák Államba irányí
tott és onnan származó forgalom részére marad fenn
tartva;

b) az 1875. évi julius hó 22.-én kelt Nemzetközi Táviró- 
egyezmény 8. cikkében a nemzetközi távirószolgálat fel
függesztésére nézve Magyarország részére biztosított jog 
erre a vonalra nem nyerhet alkalmazást.

4. Hasonló rendelkezések irányadók a közvetlen táv
beszélővonalak létesítésére és fenntartására és a Cseh- 
Szlovák Állam részéről a közvetlen távbeszélővezetékért 
fizetendő dij ellenkező megegyezés hiányában a közvetlen 
táviróvonalért járó dij kétszerese lesz.

5. A létesítendő egyes vonalakat, úgyszintén azokat a 
szükséges igazgatási, műszaki és pénzügyi szabályokat, ame
lyekről a nemzetközi egyezmények vagy a jelen cikk nem 
intézkednek, az érdekelt Államok későbbi egyezménye fogja 
meghatározni. Megegyezés hiányában ebben a tárgyban a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsától kijelölt döntőbíró ha
tároz.

6. A jelen cikk rendelkezéseit Magyarország és a Cseh- 
Szlovák Állam a közöttük létrejött megállapodással bár
mikor módosíthatják. A jelen Szerződés életbelépésétől 
számított 10 év elteltével azokat a feltételeket, amelyek 
mellett a Cseh-Szlovák Államot a jelen cikkben biztosí
tott jogok megilletik, a felek megegyezése hiányában bár
melyikük kívánságára a Nemzetek Szövetségének Tanácsá
tól kijelölt döntőbíró módosíthatja.

7. Ha akár a jelen cikk, akár az 5. szakaszban emlí
tett egyezmény értelmezése körül a felek között vita tá-
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madna, ezt a vitát a Nemzetek Szövetségétől létesítendő 
Állandó Nemzetközi Bíróság döntése alá kell bocsátani.

Az idézett egyezmény tekintetében lásd a 218. cikk jegyzetét.
A 310. cikk a Cseh-Szlovák Állam javára nemzetközi szolgaimat 

biztosit, külön távíró- (1. pont) és távbeszélő- (4. pont) vonalak fentar® 
tássfi iránt.

IV. CÍM.
Vitás kérdések eldöntése és az állandó érvényű rendelke

zések felülvizsgálása.
A XII. rész tekintetében felmerülő vitás kérdések elintézése (311. cikk), 

egyes cikkeknek felülvizsgálása a Nemzetek Szövetsége részéről (312. cikk 
és 313. cikk 1. bek.). Viszonosság Magyarország részére bizonyos idő múlva, 
illetve az elszakított területekkel szemben (313. cikk 2. és 3. bek.).

311. cikk.
Azok a vitás kérdések, amelyek a jelen Szerződésnek 

ebben a részében foglalt rendelkezések értelmezése és al
kalmazása körül az érdekelt Hatalmak között netalán 
felmerülnek, akként fognak elintézést nyerni, amint azt a 
Nemzetek Szövetsége megállapítja.

L. a 313. cikk jegyzetét.

312. cikk.
A Nemzetek Szövetsége bármikor indítványozhatja a 

fenti cikkek közül azoknak felülvizsgálását, amelyek állandó 
érvényű igazgatási szabályozást tartalmaznak.

L. a 313. cikk jegyzetét.

313. cikk.
A jelen Szerződés életbelépésétől számított 3 évi ha

táridő elteltével a Nemzetek Szövetségének Tanácsa bár
mikor felülvizsgálhatja a 268—274., 277., 295., 297—299. és
309. cikkekben foglalt rendelkezéseket.

Felülvizsgálás hiányában a fent elősorolt valamelyik 
cikkben foglalt szabállyal biztosított kedvezményt, az előbbi 
bekezdésben megállapított határidő eltelte előtt egyik Szö
vetséges és Társult Hatalom sem igényelheti területének 
valamely olyan része javára, amelyre nézve a viszonos
ságot nem biztosítaná. A hároméves határidőt, amely alatt 
a viszonosságot nem lehet igényelni, a Nemzetek Szövet
ségének Tanácsa megnosszabbithatja.

Azok az Államok, amelyekhez a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia területéből valamely részt csatoltak, vagy a me-
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lyek ennek a Monarchiának feldarabolásából keletkeztek, 
a fentemlitett valamelyik rendelkezésben foglalt kedvez
ményt csak azzal a feltétellel igényelhetik, ha annak elle
nében a jelen Szerződés alapján fennhatóságuk alá jutott 
területre nézve Magyarországgal szemben viszonos elbánást 
biztosítanak.

A 311—313. cikkek1 a Nemzetek Szövetsége részére biztosítanak bi
zonyos jogkört, nevezetesen

1. ai XII. részre vonatkozóan felmerülő vitás kérdések elintézésének! 
módját a! Nemzetek Szövetsége fogja megállapítani, (311. cikk) és

2. a Xll. rész rendelkezéseinek felülvizsgálata tekintetében, neve
zetesen a Nemzetek Szövetsége az állandó érvényű igazgatási szabályo
zást tartalmazó cikkek felülvizsgálását bármikor inditvanyozhaíja (312. 
cikk), a 268—274., a 277., a 295., a 297—299. és 309. cikkekben fog
lalt rendelkezéseket pedig ő maga bármikor felülvizsgálhatja.

A 313. cikk szabályozza a 268-274., a 277., a 295., a 297—299. 
és a 309. cikkek tekintetében a viszonosság kérdését is, úgy, hogy az 
idézett cikkekkel biztosított kedvezményeket

1. az  osztrák-magyar monarchia területeiből részesedő vagy azokon 
alakult államok csak a viszonosság feltétele mellett igényelhetik,

2. más államok az említett kedvezményeket 3 évig viszonosság nél
kül is igényelhetik, 3 év után azonban csak területük olyan része javára, 
amelynek részéről a viszonosságot ők is biztosítják. E 3 évi határidőt 
azonban a Nemzetek Szövetségének Tanácsa meghosszabbíthatja.

V. CÍM.
Különös rendelkezés.

Általános forgalmi egyezményekhez való hozzájárulás kötelezettsége 
(314. cikk).

314. cikk.
Magyarország azoknak a különös kötelezettségeknek 

sérelme nélkül, amelyeket a Szövetséges és Társult Hatal
mak javára a jelen Szerződés reá ró, kötelezi magát, hogy 
csatlakozik az átmenő forgalom, hajózható utak, kikötők 
és vasutak nemzetközi szabályozására vonatkozó mindazok
hoz az általános egyezményekhez, amelyeket a Szövetsé
ges és Társult Hatalmak a Nemzetek Szövetségének hoz
zájárulásával a jelen Szerződés életbelépésétől számított 
öt év alatt netalán kötni fognak.

E cikk értelmében a Magyar Állam előre kötelezi magát bizonyos 
általános egyezmények elfogadására. Hasonló kötelezettségeket tartalmaz 
a jelen címben a 283., a 288. cikk, továbbá a 296. cikk második be
kezdése.

Ezek a rendelkezések a nemzetközi jog amaz alapelvének szelle
mébe ütköznek, amely szerint uj nemzetközi jogszabályt csak1 az összes 
érdekelt államok egyetértő akarata hozhat létre; az említett kikötések
kel ugyanis a Magyar Állam a hozandó szabályok tartalmának köze
lebbi ismerete nélkül már előre, mintegy biancÓ! elfogadja a többi államok
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által alakítandó uj nemzetközi jogszabályokat. A Magyar Államra nézve 
megalázó ezen eljárás tekintetében a válaszjegyzék a 'következő kijelen
téseket tartalmazta: «A magyar Küldöttség több alkalommal felpanaszolja, 
hogy Magyarország a békefeltételek XII. részében foglaltak szerint létesí
tett különböző bizottságokban és értekezletekben nincs képviselve. Ami 
SE 288. cikkben jelzett Dunabizottságot, valamint az általános egyezmények 
kidolgozásával megbízott értekezletet (314. cikk) illeti, a Szövetséges ps 
Társult Hatalmak megengedhetetlennek találták azt, hogy Magyarország 
az összesség érdekében levő egyezmények megkötését politikai indító okok
ból ellenezhesse. Egyébként a magyar Küldöttség megnyugtatására az ál
talános egyezményeket illetőleg annak ismétlése látszik szükségesnek, 
hogy ezek az egyezmények nem csupán a Szövetséges és Társult Hatal
makat fogják egymás között kötelezni, hanem ezeknek — mielőtt Magyar- 
országot köteleznék — még a Nemzetek Szövetségének jóváhagyását is 
el kell nyemiök.» Ezenfelül a 296. cikkre vonatkozóan a válaszjegyzék 
ai következőket mondja: «A 296. cikkben, amely a személyek, podgyászok 
és áruk vasúti szállítására nézve a berni egyezmény helyettesítésére hiva- 
tett uj egyezmény kidolgozásai tekintetében intézkedik, kétségtelen említés 
történik Magyarország lehető közreműködéséről.»

Xlll. RÉSZ.
Munka.

Állandó szervezet létesítése (315. cikk). Az állandó szervezet alkot
mánya (316—327. cikkek): az egyetemes értekezlet (317—319. cikkek); a 
nemzetközi munkahivatal, ennek igazgatótanácsa, igazgatója, sze
mélyzete, költségei (320—327. cikkek). Az állandó szervezet eljárása 
(328—348. cikkek): eljárás a határozathozatallal kapcsolatban, a határoza
tok nemei (javaslatok vagy egyezménytervezetek) és azok végrehajtása 
(328—336. cikkek); panaszjog, vizsgálat, bíráskodás, a vizsgálatnak és a 
bíráskodásnak szervei (igazgatótanács, vizsgálóbizottság, állandó nemzetközi1 
bíróság), ezek határozatainak szankciói (336—348. cikkek). Általános sza
bályok a gyarmatok tekintetében követendő eljárásról, a munkaügyi egyez
mény módosításának feltételeiről és az egyezmény értelmezése tekinteté
ben támadt viták eldöntéséről (349—351. cikkek). Átmeneti rendelkezések 
(352—354. cikkek). A (munkaügyi politika alapelvei (355. cikk).

A békeszerződésnek «Munka» cimü XIII. része, épp úgy, mint an
nak «A Nemzetek Szövetségének Egy ességokmány a» cimü I. része önálló 
nemzetközi egyezmény, amelynek a békét kötő volt ellenségeken kívül 
részesei az említett egyezményekhez csatlakozó semleges államok is. A 
volt ellenséges hatalmak a békeszerződések előkészítésével; kapcsolatban 
1919. évi április 11-én fogadták el «A munkajog nemzetközi szabályozása 
céljából állandó szervezetnek létesítésére irányuló egyezményt» és 1919. 
évi április 28-án a nemzetszövetségi egyezményt. Ha ezt az utóbbit be
iktatták a békeszerződésbe, be kellett abba iktatni a munkaügyi egyez
ményt is. Hogy miért kellett a békeszerződésbe felvenni a nemzetszövet- 
szövétség! egyezményt, arra itt nem térhetünk ki. De meg kell állapítani, 
hogy ha már ez megtörtént, akkor ennek szükségszerű (következménye 
volt a munkaügyi egyezménynek felvétele is a békeszerződésbe.

A munkaügyi egyezmény ugyanis a legszorosabb kapcsolatban <áll 
a nemzetszövetségi egyezménnyel, ennek mintegy kiegészítő része. Magá
nak a nemzetszövetségi egyezmény 23. cikkének a) pontja kötelezi a (szövet
ség tagjait az odatörekvésre, hogy «férfiak, nők1 és gyermekek {részére 
méltányos és emberséges munkafeltételeket biztosítsanak és tartsanak fenn 
saját országaikban, valamint mindazokban az országokban, amelyekre 
kereskedelmi vagy ipari összeköttetésük kiterjed és az ebből a célból

17
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szükséges nemzetközi szervezeteket létesítsék és fenntartsák.» A nemzet
közi munkaügyi szervezet tehát már a nemzetszövetségi egyezményben vál
lalt kötelezettség alapján létesült. A kettő közötti szerves kapcsolatot ki
fejezetten megállapítja a 320. cikknek az a rendelkezése, hogy a nemzet
közi munkahivatal, mint a nemzetszövetség szervezetének alkotó része ál- 
liltalik fel. Ez a szerves kapcsolat kitűnik azután a rendelkezéseknek 
egész sorozatából. így pl. a nemzetszövetségnek minden tagja tagja egy- 
úttal a munkaügyi szervezetnek is (345. cikk), a mi fordítva ,nem áll, 
mert pl. Németország tagja az utóbbinak, anélkül, hogy tagja volna m ár 
a nemzetszövetségnek is. A munkaügyi szervezet egyik legfontosabb iszer- 
vének; igazgatótanácsának összetételét adott esetben a nemzet
szövetség tanácsa dönti el (321. cikk). A nemzetszövetség fedezi 
a munkaügyi szervezet költségeinek tetemes részét és a nemzet
közi munkahivatal igazgatója számadással tartozik e részben a nemzet
szövetség főtitkárának (327. cikk). Végül a nemzetszövetség egyes szer
veinek jelentékeny szerepe van a munkaügyi szervezet feladatainak ellá
tása körül is (igy a nemzetszövetség főtitkárának a 334., 335., 340.? 343., 
348. cikkek, az állandó nemzetközi bíróságnak a 343—348. cikkek és a 
351. cikk, a nemzetszövetségi tanácsnak a 350. cikk alapján.)

A nemzetközi munkaügyi szervezetnek ez az összekapcsolása a nem
zetszövetséggel az előbbi által megvalósítani kívánt gondolat szempont
jából feltétlenül előnyös volna, ha maga a nemzetszövetség szilárdabban 
még volna alapozva. Nemcsak azért, mert a nemzetszövetségi szervezet, 
amint láttuk, a munkaügyi szervezet feladatainak ellátásában közvetle
nül is részt vesz, hanem főképen azért, mert a nemzetszövetségnek poli
tikai súlya és ereje igen jó szolgálatokat tehet a munkaügyi szervezet áh 
tál elérni óhajtott célok érdekében is. Viszont ez a szoros {kapcsolat 
okozza azt, hogy a nemzetszövetségben megnyilvánuló, emelkedettnek ma 
még egyáltalában nem mondható szellem szükségszerűen visszahat a 
munkaügyi szervezetnek működésére is és mindaz a repesztő és (bom
lasztó erő, mely e szellemből származik, létében fenyegeti a nemzetszövet
séggel együtt magát a munkaügyi szervezetet is.

Pedig ez a szervezet önmagában, egynémely hibától eltekintve, elég 
sikerült alkotásnak mondható. Ellentétben a nemzetszövelségj szervezettel, 
melyben a vezető Tanács egyfelől majdnem teljesen ugyanazokat a jogo
kat gyakorolja, mint az összes tagoknak közgyűlése, másfelől pedig leg
alább egyelőre feltétlen többséget biztosit a Tanácsban a központi hatal
makkal ellenséges viszonyban volt államoknak: a munkaügyi szervezet 
elég demokratikus módon van felépítve. Ennek kebelében a jogalkotás áz 
összes tagok egyetemes értekezletének a dolga, míg a munkaügyi hivatal 
igazgatótanácsa csak a jogalkotás előkészítésének és konkrét vitás ügyek
ben a vizsgálat bevezetésének teendőit végzi. Demokratikus ez a szer
vezet annyiban is, hogy mindenik szervében (egyetemes értekezlet, igaz
gatótanács, vizsgálóbizottság) megfelelő helyet enged a hivatali képviselet 
mellett a közvetlenül érdekelt munkaadó- és munkás-érdekképviseletnek 
is. Szerencsésen állapítja meg az egyetemes értekezlet határozatainak for
máját (egyezménytervezet és ajánlás), valamint azoknak azt a hatályát, 
hogy a tagállam köteles a határozatokat a jogalkotásra illetékes tényező 
elé terjeszteni. Biztosítván igy e határozatok érvényesítése szempontjából 
annyit, hogy7 e határozatok fölött az egyes kormányok nem térhetnek egy
szerűen napirendre, hanem hogy mindenesetre foglalkozni ok kell azok
kal a jogalkotásra illetékes tényezőknek: megóvja mégis az államok szu- 
verénitását, midőn ezek elhatározására bízza, hogy elfogadják-e? vagy 
sem a munkaügyi szervezetnek kérdéses határozatait. A nemzetközi munka
ügyi szervezet nem oktroiálja tehát határozatait az egyes államokra, de 
biztosítékokat keres és talál is arra, hogy könnyelműen viszont el $e 
háríthassák maguktól azokat Ilyen biztosítéknak tekinthető az is, {hogy
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az egy ezm énytervezetnek elfogadását a nemzetszövetség főtitkáránál is bei 
kell jelenteni, ami mintegy szimbolizálja azt a tényt, hogy maga a nem
zetszövetség is figyeli azt, mit tesznek az egyes államok a munkaügyi szer
vezet határozatainak érvényesítéséért És ilyen biztosíték végül az is, hogy 
esetleg súlyos következményekkel járó birói eljárással fenyegeti: az egyez
mény nemcsak azt az államot, amely az általa elfogadott (egyezményt 
nem hajtja kellően végre, hanem azt is, amely a munkaügyi szer
vezetnek valamely határozatát — akár ajánlását, akár egyezményterveze
tét — elfogadás iránti határozás végett nem terjeszti kellő időben és mór 
dón az arra illetékes jogalkotó tényezők* elé.

Az egyezmény általános elveket is állit a nemzetközi munkaügyi 
szervezet működése elé; azt lehetne mondani: programmot, melynek 
megvalósítására a szervezetnek törekedni kell. Tökéletesnek ez a prog
ramúi — amint azt az idevonatkozó 355. cikk maga is elismeri — nem 
mondható. Az egyezmény bevezetése maga is emlit a programúiba 'fej 
nem vett több olyan kérdést, amelyeknek megoldatlanul hagyása meg
bénítja az ott mondottak szerint a haladásra törekvő államok (szociális 
munkáját és veszélyezteti a világ békéjét és összhangját, melyeknek gyors 
megoldása tehát épen az egyezmény célzatához képest igen kívánatos 
volna. Tényleg az eddig megtartott egyetemes értekezletek, nevezeteseit 
az 1919-ben megtartott washingtoni és az 1920-ban megtartott génuail 
konferencia több olyan kérdésben is hozott már határozatot, melyeket 0 
355. cikkbe foglalt programúi nem emlit.

A washingtoni egyetemes értekezlet hat egyezménytervezetet és hat 
ajánlást hozott. Az egyezménytervezetek közül három a munkaidőre, 
egy a munkanélküliségre, egy a gyermekágyas nők foglalkoztatására és 
egy a gyermekek tekintetében a munkára bocsátás legalsó korhatárára; 
vonatkozik. Az ajánlások közül egy szintén a munkanélküliségre, egy ai 
külföldi munkásokkal szemben követendő bánásmódra és négy a munká
sok egészségének megóvására vonatkozólag tesz javaslatot az államoknak.

A munkaidőre vonatkozó három egyezménytervezet egyikének céljai 
a nyolcórás munkanapnak, illetőleg negyvennyolcórás munkahétnek a be
vezetése a bányászatban, iparban, mindennemű építkezésben, a közutakon, 
vasutakon, viziutakon végzett személy- és árufuvarozásban. A másik a nők) 
éjjeli munkáját tilalmazza az előbb felsorolt foglalkozási körökben a fuva
rozási üzemek kivételével és tartalmára nézve nagyjában megegyezik az 
ugyané tárgyú 1906. évi berni egyezménnyel (1908: L ili. t.^c. és 1911 :XDL 
l.-c.), gyökeresebb azonban ennél különösen annyiban, hogy a tíznél [ke-* 
vesebb munkást foglalkoztató üzemeket sem veszi ki hatálya alól. A munka
időre vonatkozó harmadik egyezménytervezet végül a 18 évesnél fiatalabb* 
munkások éjjeli foglalkoztatását tilalmazza mindazokban a foglalkozási 
körökben, amelyekre a 8 órai munkaidőre vonatkozó egyezménytervezet ki
terjed és e tilalom alól csak a 16 évesnél idősebb munkások iekinteté- 
ben némely vasműben, továbbá az üveg-, papír- és hyerscukor-gyárakban* 
végül az aranyolvasztókban enged kivételt.

A munkanélküliségre vonatkozó egyezménytervezet a munkanélküli
ségre vonatkozó statisztikai adatoknak negyedévenkénti közlésére, nyil
vános, ingyenes, paritásos és egymással kapcsolatba hozott munka
közvetítők felállítására és végül arra kötelezi az egyezménytervezetet el
fogadó tagállamokat, hogy amennyiben a munkanélküliség ellen vaa 
már valaminő biztosítási rendszerük, létesítsenek oly megállapodást & 
többi ilyen állammal, hogy ebben a kérdésben az utóbbi államok hono
sait a belföldiekkel egyenlő bánásmódban részesítik1.

A gyermekágyas nőkre vonatkozó egyezménytervezet azokra a fog
lalkozási körökre terjed ki, amelyekre a 8 órai munkaidőről szóló és azt 
tartalmazza, hogy a nő a lebetegedést követő hat hét alatt nem dol
gozhat k; hogy olyan orvosi bizonyítvány alapján, mely szerint a szülés

17*
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hat héten belül várható, jogában áll kilépni a munkából; hogy munkát- 
lanságának ez ideje alatt megfelelő táppénzben és ingyenes orvosi vagy 
bábasegélyben részesöl; a csecsemő táplálásának ideje alatt pedig munka
közben legalább kétszer fél-fél órai szünetet kap a táplálásra; végül, hogy 
a terhességből vagy a szülésből származó betegség oly ideje alatt, amely a 
mindenik állam saját törvényhozása által megállapítandó maximumot 
túl nem haladja, a nőnek felmondani tilos.

A hatodik egyezménytervezet végül a nyolcórai munkaidőre vonat
kozó egyezmény hatálya alá tartozó üzemekben a tizennégy évesnél 
fiatalabb gyermekeknek alkalmazását tilalmazza és ellenőrzés céljából kö
telezi a munkaadókat, hogy a tizenhatévesnél fiatalabb gyermekekről szü
letésük napjának feltüntetésével külön nyilvántartást vezessenek.

Az ajánlások közül a munkanélküliségre vonatkozó az ipari munka
közvetítők fokozatos megszüntetését, továbbá azt javasolja, hogy külföldi 
munkásokat csak az érdekelt államok és munkaadó- és munkásérdek
képviseletek meghallgatása után lehessen toborozni; hogy az államok 
iparkodjanak a munkanélküliségi biztosítást bevezetni; végül hogy a köz
hatóságok a munkanélküliség enyhítésére inségmunkát is végez!essenek és 
a közmunkákat a munkanélküliség elleni védekezés követelményeire való 
tekintettel végeztessék.

A 'második ajánlás azt javasolja, hogy a külföldi munkások úgy a 
munkásvédelmi törvények alkalmazása, mint a szakszervezkedési jog te
kintetében a belföldiekkel egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Végül a négy egészségügyi ajánlás közül az egyik a lépfene le
küzdése végett azt javasolja, "hogy a gyanús gyapjút vagy a ki- vagy a 
beviteli államban fertőtlenítsék; a másik az ólommérgezés megakadályo
zása végett a tizennyolcévesnél fiatalabb korú munkásoknak és a nőknek 
kizárását javasolja a cinkkel és ólommal végzett bizonyos munkákból, 
minden ilyen munkára nézve pedig különleges egészségügyi szabályokat 
Aliit fel; a harmadik az iparfelügyeleten kívül; külön munkaügyi (égész- 
ségügyi szolgálat bevezetését, végül a negyedik a fehér (sárga) foszforos 
gyujtógyártás" eltiltására vonatkozó 1906. évi berni egyezményhez való 
csatlakozást javasolja (1911: V. t.-c.).

A génuai egyetemes értekezlet csak a hajósok és a halászok [ügyei
vel foglalkozott. Az ott hozott három egyezménytervezet közül az egyik 
a tengerhajózásban tiltja a tizennégyévesnél fiatalabb gyermekek foglalkoz
tatását; a második azt irja elő, hogy a hajó megsérülése által (okozott 
munkanélküliség ideje alatt a tengerészeket kártalanítani kell; a harma
dik pedig a tengerészek munkaközvetítését szabályozza. A négy ajánlás 
közül az égjük a nyolcórai munkaidő megfelelő bevezetését javasolja a 
halászatban; egy másik ugyanazt a belvízi hajózásban és a parti álla
mok kölcsönös megállapodását e kérdésben; a harmadik a tengerészek 
szolgálati viszonyára vonatkozólag érvényben levő szabályoknak világos 
és rendszeres kodifikálását, hogy ez alapon mielőbb el legyen készíthető 
a tengerészek nemzetközi statútuma ; végül a negyedik a tengerészek 
munkanélküliség ellen való biztosításának bevezetését javasolja.

A munkaügyi szervezet harmadik egyetemes értekezletét az 192L 
évben Genfben fogják megtartani és foglalkozni fognak ott főképen a 
mezőgazdasági munkásoknak védelmével.

Megemlítendő még e helyen, hogy az egyezmény egyáltalán nem szo
rítkozik a munkásoknak bizonyos kategóriáira, pl. csak az ipari vagy 
kereskedelmi alkalmazottakra és másokra nem. A genfi értekezlet napi
rendje pl. már a mezőgazdasági munkások ügyeit is felöleli. Az leddigjL 
értekezlcü határozatoknak mindegyike megmondja, hogy azt csak az alkal
mazottak bizonyos kategóriáira kell-e és ha igen, melyekre kell vonat
kozatni. Ilyen megszorítás nélkül elvileg alkalmazni kell azokat minden 
rendbeli alkalmazottra.
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1. CÍM.
A munka szervezése.

Minthogy a Nemzetek Szövetsége az általános béke 
megvalósítását tűzte ki céljául és ezt a békét csak úgy. 
lehet elérni, ha a szociális igazságosságra alapítják; és 

minthogy vannak munkaviszonyok, amelyek az em
berek nagy tömegét annyi igazságtalansággal, nyomorral 
és nélkülözéssel sújtják, hogy az ebből keletkező nagy 
elégedetlenség a világ békéjét és összhangját veszélyezteti, 
s e viszonyok javítása sürgősen szükséges, példákat em
lítve: a munkaidő szabályozásával, ideértve a munkanap 
és a munkahét leghosszabb tartamának megállapítását, 
úgyszintén a munkaközvetítés szabályozásával, a munka- 
nélküliség leküzdésével, tisztességes megélhetést biztositó 
munkabérek szolgáltatásával, a munkásoknak a foglalko
zásukkal járó vagy egyéb betegségek ellen ési a munka 
közben bekövetkezett balesetek ellen való védelmével, a 
gyermekek, fiatalkornak és nők védelmével, aggkori és 
rokkantsegélyezéssel, az idegen országokban dolgozó mun- 
károk érdekeinek védelmével, a szakszervezkedési szabad
ság elvének elismerésével, a szakoktatás és a műszaki 
oktatás szervezésével és egyéb idevágó intézkedésekkel;

minthogy bármelyik Nemzet vonakodása igazán em- 
beries munkaviszonyok létesítésétől egymagában is aka
dályul szolgál más Nemzetek abbeli törekvésének, hogy 
a munkások sorsát saját országaikban javítsák:

a Magas Szerződő Felek az igazságosság és az em
beriesség érzéseitől, valamint attól a vágytól inditatva, 
hogy a világ békéjét állandóan biztosítsák, a következők
ben állapodnak meg:

I. FEJEZET.

Szervezet.
315. cikk.

'A Bevezetésben megjelölt feladatok megvalósítására 
állandó szervezet állittatik fel.

A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai ennek a 
szervezetnek is eredeti tagjai, s jövőben a Nemzetek Szö
vetségének tagságával együtt jár a szóbanforgó szervezet 
tagsága is.

E  szakasz nem zárja ki azt, hogy valamely állam, amely nem tagja 
a nemzetszövetségnek, tagja legyen a nemzetközi munkaügyi szervezetnek, 
így pl. Németország is tagja már a munkaügyi szervezetnek, noha [még 
nem tagja a nemzetszövetségnek és Németausztria is csak későbben lett 
tagja ennek, mint amannak.
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316. cikk.
Az állandó szervezet áll:
1. a tagok képviselőinek Egyetemes Értekezletéből,
2. a Nemzetközi Munkahivatalból, amely a 321. cikk

ben emlitett Igazgatótanács ellenőrzése alatt áll.
317. cikk.

A tagok képviselőinek Egyetemes Értekezlete időről- 
időre a szükséghez képest, de évenkint legalább egyszer 
ül össze. Az Egyetemes Értekezlet mindegyik tag négy
négy képviselőjéből alakul, akik közül kettő kormány
kiküldött, a másik kettő közül az egyik az illető tag 
munkaadóinak, a másik pedig munkásainak képviselője.

Bármelyik kiküldött szaktanácsadókat hozhat magá
val, de az ülésszak ugyanazon tárgyára vonatkozóan leg
feljebb kettőt. Ha az Értekezleten a nőket különösen ér
deklő kérdés fordul elő, legalább az egyik szaktanácsadó
nak nőnek keli lennie.

A tagok kötelezik magukat, hogy azokat a kiküldöt
teket és szaktanácsadókat, akik nem kormánykiküldöttek, 
országuk munkaadóinak és munkásainak a körülményekhez 
képest legszámottevőbb szervezeteivel egyetértőén nevezik 
ki, feltéye, hogy vannak ilyen szervezetek.

Szaktanácsadóik csak úgy szólalhatnak fel, ha a ki
küldött, aki mellé be vannak osztva, őket arra felhivja és 
az Értekezlet elnöke külön felhatalmazást ad; szavazati 
joguk nincs.

A kiküldöttnek jogában áll helyetteséül egyik szák
tanácsadóját az elnökhöz intézett Írásbeli meghatalmazással 
kijelölni és a szaktanácsadónak helyettesi minőségben fel
szólalási és szavazati joga van.

A kiküldötteknek és szaktanácsadóiknak neveit az illető 
tagok 'Kormányai a Nemzetközi Munkahivatalnak beje
lentik.

Az Értekezlet a kiküldöttek és szaktanácsadóik meg
bízólevelét megvizsgálja és a jelenlevő kiküldöttek kéthar
madrészének szavazatával jogában áll bármely kiküldöttet 
vagy szaktanácsadót visszautasítani, ha kinevezését nem 
találja a jelen cikk rendelkezéseivel megegyezőnek.

318. cikk.
Mindegyik kiküldött önállóan gyakorolja szavazati jo

gát az Értekezlet elé terjesztett minden kérdésben.
Ha valamelyik tag a nem kormánykiküldöttek közül 

az egyiket, noha erre joga van, nem nevezné ki, a másik
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nem kormány kiküldöttnek joga van ugyan a tanácskozás
ban résztvenni, de szavazati joga nincs.

Ha az Értekezlet a 317. cikk rendelkezéséhez képest 
valamely tag kiküldöttjét visszautasítja, a jelen cikk ren
delkezéseit olyképen kell alkalmazni, mintha az illető ki
küldöttet ki sem nevezték volna.

319. cikk.
'Az Értekezlet üléseit a Nemzetek Szövetségének szék

helyén, vagy bármely más oly helyen tartja, amelyet aa 
Értekezlet a megelőző ülésszakon a jelenlevő kiküldöttek 
kétharmadrészének szavazatával kijelölt.

Az első egyetemes értekezletet 1919. október 29-től 1919. novembte 
29-ig Washingtonban, a másodikat 1920. junius 15-től 1920. julius iO-ig 
Génuában tartották. A harmadik értekezlet színhelyéül Géni és időpont
jául az 1921. év október hónapja van kijelölve.

320. cikk.
A' Nemzetközi Munkahivatal, mint a Nemzetek Szö

vetsége szervezetének alkotó része, a Szövetség székhelyén 
állittatik fel.

321. cikk.
A Nemzetközi Munkahivatal huszonnégytagu Igazga

tótanács vezetése alatt áll, amelynek tagjait az alábbi ren
delkezések szerint kell kijelölni.

A Nemzetközi Munkahivatal Igazgatótanácsa a követ
kezőképen alakul:

tizenkét kormányképviselő;
a munkaadókat az Értekezleten képviselő kiküldöttek 

részéről választott hal személy;
a munkásokat az Értekezleten képviselő kiküldöttek 

részéről választott hat személy.
A tizenkét kormányképviselőből nyolcat azok a tagok 

neveznek ki, amelyeknek legnagyobb ipari jelentőségük 
van és négyet azok a tagok, amelyeket az Értekezleten 
erre a célra az előbb említett nyolc tag kiküldötteinek 
kizárásával, a kormány kiküldöttek neveznek meg.

Ha vitás az a kérdés, hogy a tagok közül melyeknek 
van legnagyobb ipari jelentőségük, a Nemzetek Szövet
ségének Tanácsa határoz.

Az Igazgatótanács tagjainak megbízatása három esz
tendőre szól. Megüresedett helyek miként való betöltésé
ről és más hasonló kérdésekről az Igazgatótanács határoz
hat az Értekezlet jóváhagyásával.
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Az Igazgatótanács tagjai sorából időről-időre elnököt 
választ, megállapítja a tanácskozás rendjét és meghatá
rozza üléseinek idejét. Rendkívüli ülésszakot kell egybe
hívni, valahányszor az Igazgatótanácsnak legalább tiz 
tagja erre vonatkozó írásbeli indítványt terjeszt elő.

322. cikk.
A Nemzetközi Munkahivatal élére az Igazgatótanács 

igazgatót nevez ki, aki az Igazgatótanácstól kapja utasí
tásait és úgy a helyes ügymenetért, mint a rábízott egyéb 
teendők végrehajtásáért felelős.

Az igazgató vagy helyettese az Igazgatótanács vala
mennyi ülésén köteles résztvenni.

a

323. cikk.
A Nemzetközi Munkahivatal személyzetét az igazgató 

jelöli ki különféle állampolgárságú egyének közül, ameny- 
nyiben ez a Hivatal minél sikeresebb működésének ér
dekével összhangba hozható. A személyzet egy része nők
ből á ll

324. cikk.
A Nemzetközi Munkahivatal működésének körébe tar

tozik mindazoknak a felvilágosításoknak összegyűjtése és 
megadása, amelyek a munkásviszonyok és munkarendszer 
nemzetközi szabályozására és főképen azoknak a kérdé
seknek tanulmányozására vonatkoznak, amelyeket nemzet
közi egyezmények kötése céljából az Értekezlet elé ki
vannak terjeszteni, úgyszintén az Értekezlet részéről el
rendelt mindennemű különleges vizsgálatok lefolytatása.

A Munkahivatal kötelessége az értekezleti ülések tárgy- 
sorozatának előkészítése.

A Munkáinvatal a Békeszerződés jelen részének ér
telmében teljesiti a nemzetközi vitás kérdésekben reáhá- 
ratuló kötelességeket.

L. a 337—340. cikkeket
A Munkahivatal francia, angol és más olyan nyelveken, 

amelyeket az Igazgatótanács megfelelőknek ítél, időszaki 
folyóiratot szerkeszt és ad ki, amely a nemzetközi érdekű 
ipari és munkáskérdések tanulmányozásával foglalkozik.

Ma már elhatározott dolog, hogy a munkahivatal kiadványai németül 
is megjelennek, miután a szervezett munkások nagyobb1 része tud néme
tül. mint franciául vagy angolul.
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Általában véve a Hivatalt a jelen cikkben megjelölt 
hatáskörén kivül mindaz a hatalom és jogosultság meg
illeti, amelyet az Értekezlet reáruház.

325. cikk.
A tagok oly minisztériumai, amelyek ipari és munkás

kérdésekkel foglalkoznak, az igazgatóval a Nemzetközi 
Munkáshivatal Igazgatótanácsában levő kormányképviselő
jük utján, vagy ily képviselő hiányában a kormányuk 
részéről erre a célra kijelölt és megfelelően képesített 
tisztviselő utján közvetlenül érintkezhetnek.

326. cikk.
A Nemzetközi Munkahivatal a Nemzetek Szövetsége 

Főtitkárságának támogatását mindazokban a kérdésekben 
igénybeveheti, amelyekben ez a támogatás szükséges lehet.

327. cikk.
Mindegyik tag maga fedezi kiküldötteinek és szak- 

tanácsadóinak, valamint az Értekezlet vagy az Igazgató- 
tanács ülésein résztvevő képviselőinek utazási és tartóz
kodási költségeit.

A Nemzetközi Munkahivatal, valamint az Értekezlet 
és az Igazagatótanács üléseinek minden egyéb költségeit 
a Nemzetek Szövetségének főtitkára a Nemzetek Szövet
sége általános költségvetésének terhére az igazgatónak 
megtéríti.

Az igazgató a Nemzetek Szövetsége főtitkárának fe
lelős mindazoknak az összegeknek szabályszerű felhasz
nálásáért, amelyeket neki a jelen cikk rendelkezéseihez 
képest kiutalnak.

11. FEJEZET.

Eljárás.
328. cikk.

Az Igazgatótanács állapítja meg az Értekezlet minden 
ülésszakának napirendjét, figyelembevéve mindazokat az 
inditványokat, amelyeket a tagok valamelyikének Kor
mánya, vagy a 317. cikk szerint elismert valamely szerve
zet a napirendre nézve előterjesztett.
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329. cikk.

Az igazgató az Értekezlet titkáraként működik és min
den ülésszak napirendjét négy hónappal annak megnyitása 
előtt a tagok mindegyikének és ezek közvetítésével a nem 
kormánykiküldötteknek is, ha már ki vannak jelölve, 
megküldi.

Bármelyik tag Kormánya tiltakozhat az ellen, hogy a 
megjelölt kérdések közül egyet vagy többet a napirendbe 
felvegyenek. Az ilyen tiltakozás- indokait az igazgatóhoz 
intézett magyarázó emlékiratban kell kifejteni, aki azt az 
Állandó Szervezet tagjaival közli.

A kérdések, amelyek ellen tiltakozást jelentettek be, 
napirenden maradnak, ha az Értekezlet a jelenlevő kikül
döttek szavazatának kétharmad többségével úgy határoz.

Minden kérdést, amelyre nézve (az előző bekezdésben 
emlitett esetet kivéve) az Értekezlet a jelenlevő kiküldöt
teknek ugyancsak kétharmad többségével úgy határoz, 
hogy az az Értekezleten tárgyalandó, a következő ülés
szak napirendjére ki kell tűzni.

így tiltakozott pl. a svájci szövetségtanács az ellen, hogy a génül 
értekezlet napirendjére kitűzzék a mezőgazdasági munkások Védelmének 
kérdéseit.

Az Értekezlet maga határozza meg tanácskozási rend
jét és választja meg elnökét; kiküldhet bizottságokat, hogy 

«azok bizonyos kérdéseket tanulmányozás és jelentés tár
gyává t* renek.

Az tekezleten jelenlevő kiküldöttek minden ügyben 
egyszerű szótöbbséggel határoznak, kivéve azokat az ese
teket, melyekben a jelen Szerződés e részének más cikkei 
kifejezetten nagyobb többséget kivánnak.

L. a 317. cikk* utolsó bekezdését, a 319. cikk utolsó bekezdését, a 
830. cikk második bekezdését, a 333. cikk második bekezdését és a 350. 
cikket

Ha a leadott szavazatok száma kisebb az Értekezleten 
jelenlevő kiküldöttek felénél, a szavazás érvénytelen.

Az Értekezlet a részéről kiküldött bármely bizottság
hoz műszaki szakértőket is oszthat be, akik szavazati jog 
nélkül vésznek részt a tanácskozásokon.

330. cikk.

331. cikk.

332. cikk.
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< 333. cikk.
Ha az Értekezlet a napirend valamelyik pontjára vo

natkozó indítvány elfogadása mellett dönt, el kell hatá
roznia azt is, hogy az elfogadott indítványt minő alakban 
kell szövegezni, nevezetesen:

a) javaslat alakjában-e, amelyet a tagok elé terjesz
tenek a nemzeti törvényhozás utján vagy más módon 
való megvalósítás megfontolásának céljára, vagy pedig

b) a tagok részéről való megerősítés céljára nemzet
közi egyezmény tervezete alakjában-e.

Akár javaslat, akár egyezménytervezet esetében annak 
elfogadásához a végleges szavazásnál az Értekezleten je
lenlevő kiküldöttek szavazatának kétharmad többsége szük
séges.

Bármely javalat vagy általános érvényű egyezmény- 
tervezet szerkesztésénél az Értekezlet kellő figyelembe 
veszi azokat az országokat is, amelyekben az éghajlatvi
szonyok, az ipari szervezetnek hiányos fejlettsége vagy 
más különös körülmények folytán az ipari viszonyok je
lentékeny eltérést mutatnak és olyan eltérő rendelkezése
ket ajánl, amelyek az illető országok különleges viszonyai
hoz képest megfelelőknek látszanak.

A javaslat vagy egyezménytervezet egyik példányát az 
Értekezlet elnöke és az igazgató aláírásukkal hitelesítik és 
ezt a példányt a Nemzetek Szövetsége főtitkáránál kell 
letétbe helyezni. A főtitkár a javaslat vagy egyezményter
vezet egy-egy hiteles másolatát minden tagnak megküldi.

Minden tag kötelezi magát, hogy az Értekezlet ülés
szakának berekesztése után legkésőbb egy éven belül, vagy 
ha ez rendkívüli körülmények folytán lehetetlen, mihelyt 
lehetséges, de minden esetre tizennyolc hónapon belül az 
Értekezlet ülésszakának berekesztése után, a javaslatot 
vagy egyezménytervezetet törvénybeiktatás vagy más in
tézkedés céljából az illetékes hatóság vagy hatóságok elé 
terjeszti.

Ha javaslatról van szó, a tagok a főtitkárt 'a' tett in
tézkedésekről értesítik.

Ha egyezménytervezetről van szó, az illető tag, ha' az 
illetékes hatóság vagy hatóságok hozzájárulását megnyerte* 
az egyezmény alakszerű megerősítését közli a főtitkárral 
és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy az illető 
egyezmény intézkedéseit hatálybaléptesse.

Ha valamely javaslat megvalósítása nem tesz szüksé
gessé törvényhozási cselekményt vagy más intézkedést,
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vagy ha valamely egyezménytervezet nem nyeri meg !az 
illetékes hatóság vagy hatóságok hozzájárulását, a tagot 
semmiféle további kötelezettség nem terheli.

h pont meglehetősen homályos. Már az eddigi javaslatoknak1 egy 
része is pl. csak arra irányul, hogy az államok bizonyos kérdésekben egy 
mással nemzetközi megállapodásokat kössenek. Mit kell! e részben e sza
kasz hatodik bekezdése értelmében bejelenteni? Az államnak a többi ál
lammal szemben idevonatkozólag tett kezdeményező lépéseit vagy a 
tényleg megkötött egyezményt?

Ha olyan szövetséges Államról van szó, amelyben az 
egyezménykötési jog munkásügyekben bizonyos korláto
zásoknak van alávetve, Kormányának szabadságában áll, 
hogy azt az egyezménytervezetet, amelyre ezek a korlá
tozások vonatkoznak, egyszerűen javaslatnak tekintse. Eb
ben az esetben a jelen cikknek a javaslatokra vonatkozó 
intézkedései nyernek alkalmazást.

Az északamerikai Egyesült-Államokban pl. a munkaügyi törvény- 
hozás nem a szövetséges államnak, hanem az ahihoz tartozó egyes ál
lamoknak hatáskörébe tartozik.

■A! fenti cikk értelmezésénél a következő alapelv 
irányadó:

Semmi esetre sem kívánható vagy követelhető a tagok 
egyikétől sem, hogy valamely javaslatnak vagy egyezmény- 
tervezetnek az Értekezleten történt elfogadása következté
ben csökkentse a saját törvényhozásában a szóbanforgó 
munkásoknak már nyújtott védelmet.

334. cikk.
'Az említett módon megerősített minden egyezményt 

a Nemzetek Szövetségének főtitkára beiktat, de ez egyez
mény csak azokat a tagokat kötelezi, amelyek azt meg
erősítették.

335. cikk.
Ha valamely egyezménytervezet a végső szavazás al

kalmával nem is nyerte el az Értekezleten a jelenlevő ki
küldöttek szavazatának kétharmad többségét, azért az Ál
landó Szervezet egyes tagjainak jogukban áll, hogy egy
más között ilytartalmu egyezményt kössenek.

Minden ily módon kötött egyezményt az érdekelt Kor
mányok a Nemzetek Szövetségének főtitkárával közölnek, 
aki azt beiktatja.

336. cikk.
Minden tag kötelezi magát, hogy a Nemzetközi Mun

kahivatalnak évi jelentést terjeszt elő azokról az intézke-
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elésekről amelyeket a maga részéről elfogadott egyezmé
nyek végrehajtása tárgyában tett. Ezeket a jelentéseket»az 
Igazgatótanács részéről kívánt alakban és részletes tarta
lom m al kell szerkeszteni. Az igazgató az Értekezlet leg
közelebbi ülésszakán ezekből a jelentésekből készített ösz- 
szefoglalást terjeszt elő.

337. cikk.
rA Nemzetközi Munkahivatalhoz munkaadók vagy mun

kások szakszervezete részéről intézett olyan panaszt, hogy 
valamelyik tag valamely elfogadott egyezmény végrehajtá
sát bárminő tekintetben nem biztosította kellő módon, az 
illető Kormányhoz átteheti és a Kormányt felszólíthatja, 
hogy az ügyben megfelelő nyilatkozatot tegyen.

338. cikk.
Ha az illető Kormánytól megfelelő határidőn belül 

nyilatkozat nem érkezik, vagy ha la beérkezett nyilatko
zatot az Igazgatótanács kielégítőnek nem tartja, az utóbbi
nak joga van a benyújtott panaszt és az arra vonatkozó 
esetleges nyilatkozatot nyilvánosságra hozni.

339. cikk.
Minden tag panaszt tehet a Nemzetközi Munkahiva

talnál bármely másik tag ellen, amely nézete szerint a 
mindkét tag részéről az előző cikkeknek megfelelően meg
erősített valamely egyezmény végrehajtását kellő, módon 
nem biztosítja.

Az Igazgatótanács, mielőtt az alábbiak szerint a Vizs
gálóbizottsághoz fordulna, a 337. cikkben .körülirt módon 
érintkezésbe léphet a kérdéses Kormánnyal, ha ezt cél
szerűnek tartja.

Ha az Igazgatótanács nem tartja szükségesnek, hogy 
a panaszt a kérdéses Kormánnyal közölje, vagy ha a 
megtörtént közlés után megfelelő határidőn belül nem 
érkezett be olyan válasz, amelyet az Igazgatótanács kielé
gítőnek tart, az Igazgatótanács a felvetett panasznak meg
vizsgálása és megfelelő jelentéstétel végett Vizsgálóbizottság 
kiküldését határozhatja el.

Ugyanezt az eljárást az Igazgatótanács akár hivatal
ból, akár az Értekezlet valamelyik kiküldöttjének pana
szára folyamatba teheti.

Ha a 338. vagy a 339. cikkek alapján felmerülő kér
dés az Igazgatótanács elé kerül, az illető Kormánynak,
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amennyiben az Igazgatótanácsban még nincs képviselve, 
jogában áll, hogy az Igazgatótanácsnak erre az ügyre vo
natkozó tárgyalásain való részvétel céljából képviselőt 
küldjön ki. Az ügy tárgyalásának időpontjáról a kérdéses 
Kormányt idejekorán megfelelően értesíteni kell.

340. cikk.
fA! Vizsgálóbizottságot a következő rendelkezéseknek 

megfelelő módon kell megalakítani:
Minden tag a jelen Szerződés életbelépése után fél

éven belül ipari ügyekben jártas három személyt nevez 
meg és pedig .egyet a munkaadók, egyet a munkások 
képviselőjeként, a harmadikat pedig úgy a munkások, 
mint a munkaadóktól független egyének köréből. Mind
ezeket a személyeket lajstromba veszik, s ebből a lajstrom
ból kell a Vizsgálóbizottság tagjait kiválasztani.

Az igazgatótanács az igy megnevezett személyek al
kalmasságát megvizsgálhatja és a jelenlevő képviselők sza
vazatainak kéíharmadrészével visszautasíthatja azoknak 
kinevezését, akiknek alkalmasságát nem találja a jelen cikk 
rendelkezéseivel egybehangzónak.

Az Igazgatótanács felhívására la Nemzetek .Szövetsé
gének főtitkára a Vizsgálóbizottság tagjául három személyt 
nevez ki és pedig a lajstrom három csoportjának mind
egyikéből egyet-egyet és e három személy egyikét a Bi
zottság elnökéül jelöli ki. E három személy közül egyik 
sem lehet olyan személy, akit a lajstromba a panasznál 
közvetlenül érdekelt valamelyik tag jelölt ki.

Mint az állandó szervezet szerveinél, itt is, sőt itt még fokozottab
ban érvényesül az az elv, hogy a hivatali képviselet mellett a munkaadód 
és munkásérdekeltség is képviselve legyen a bizottságban.

341. cikk.
Valamennyi tag kötelezi magát, hogy abban az eset

ben, ha valamely panaszt a 339. cikk alapján a Vizsgáló
bizottság elé utasítanak, a Bizottságnak megadja mind
azokat a felvilágosításokat, amelyek a panasz tárgyára 
nézve az ő rendelkezése alatt vannak, akár érdekelve van 
közvetlenül a panasznál, akár nincs.

342. cikk.
rA Vizsgálóbizottság a panasz beható megvizsgálása 

után jelentést készít, amely magában foglalja mindazokra 
a ténykedésekre vonatkozó megállapitásait, amelyek a fe
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lek között fennforgó vitás eset elbírálásánál lényegesek és 
egy úttal javaslatot tartalmaz azokra a lépésekre nézve, 
amelyek a panasz elintézése céljából szükségeseknek lát
szanak, megjelölvén egyúttal a javaslat intézkedések ha
táridejét is.

A jelentésnek egyúttal meg kell jelölnie azokat az eset
leges gazdasági intézkedéseket is, amelyeket valamely vét
kesnek talált Kormánnyal szemben helyénvalóknak tart 
és amelyekre nézve indokoltnak látná, hogy azokat a többi 
Kormányok alkalmazásba vegyék.

343. cikk.
A Nemzetek Szövetségének főtitkára a Vizsgálóbizott

ság jelentését a panaszban érdekelt valamennyi Kormány
nyal közli és annak közzétételéről gondoskodik.

Az érdekelt Kormányok mindegyike köteles a Nem
zetek Szövetségének főtitkárával egy hónapon belül kö
zölni, hogy a bizottsági jelentésben foglalt javaslatokat 
elfogadja-e vagy sem és amennyiben el nem fogadja, 
vájjon óhajtja-e a vitás esetet a Nemzetek Szövetségének 
Állandó Nemzetközi Bírósága elé terjeszteni.

344. cikk.
Abban az esetben, ha valamely tag bármely javaslat 

vagy egyezménytervezet tekintetében a 333. cikknek meg
felelő intézkedéseket nem teszi meg, a többi tagok bár
melyikének jogában áll az ügyet az Állandó Nemzetközi 
Bíróság elé terjeszteni.

345. cikk.
Az Állandó Nemzetközi Bíróság döntése a 343. és a 

344. cikkek értelmében eléje terjesztett panaszok vagy vi
tás kérdések tárgyában végérvényes.

Az állandó Nemzetközi Bíróság a 344. cikk esetében mint első és 
végső fórum, a 343. cikk esetében pedig mint felebbviteli végső fórum 
jár el. Az állandó Nemzetközi Biróság hatáskörébe tartozik a 351. cikk! 
alapján történő döntés is.

346. cikk.
Az Állandó Nemzetközi Biróság a Vizsgálóbizottság 

bármely megállapítását vagy javaslatát helybenhagyhatja, 
megváltoztathatja vagy érvénytelennek nyilváníthatja és 
határozatában megjelölheti azoklat íaz esetleges gazdasági 
intézkedéseket is, amelyeket helyénvalóknak tart és lame-
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Ivekre nézve indokoltnak látja, hogy azokat valamely vét
kesnek talált Kormánnyal szemben a többi Kormányok 
alkalmazásba vegyék.

347. cikk.
Ha valamely tag a megszabott határidőn belül nem 

veti magát alá azoknak a javaslatokinak, amelyeket az eset 
körülményekhez képest a Vizsgálóbizottság jelentése vagy 
az Állandó Nemzetközi Biróság határozata tartalmaz, a 
többi tagok közül bármelyik az előbb emlitett tag ellené
ben azokat a gazdasági intézkedéseket alkalmazhatja, ame
lyeknek alkalmazását a Bizottság jelentése vagy a Biró
ság határozata erre az esetre helyénvalóknak tartott.

348. cikk.
Á vétkes Kormány bármikor értesítheti az Igazgató- 

tanácsot, hogy megtette a szükséges intézkedéseket arra 
nézve, hogy az eset körülményeihez képest vagy a Vizs
gálóbizottság részéről ajánlott vagy az Állandó Nemzet
közi Biróság határozatában foglalt javaslatok megvalósul- 
suljanak és kérheti az Igazgató tanácsot, hogy a Nemze
tek Szövetségének főtitkára utján küldjön ki Vizsgáló- 
bizottságot állításai valódiságának megállapítására. Ebben 
az esetben a 340., 341., 342., 343., 345. és 346. cikkek 
rendelkezéseit kell alkalmazni, s ha a Vizsgálóbizottság 
jelentése, vagy az Állandó Nemzetközi Biróság döntése a 
vétkes Kormány javára szól, a többi Kormányok kötele
sek azokat a gazdasági rendelkezéseket, amelyeket a vét
kes Kormánnyal szemben alkalmaztak, azonnal beszün
tetni.

III. FEJEZET.

Általános szabályok.
349. cikk.

'A Tagok kötelezik magukat, hogy azokat az egyez
ményeket, amelyeket megerősítettek, a jelen Szerződés e 
rendelkezései szerint mindazokra a gyarmataikra, birto
kaikra és fennhatóságuk alá tartozó területeikre is életbe
léptetik, amelyeknek nincs teljes önkormányzatuk, de:

1. kivéve azokat az eseteket, amikor1 az egyezmény 
a helyi viszonyok miatt keresztülvihetetlen és

2. i fenntartva azokat a módosításokat, amelyek az 
egyezménynek a helyi viszonyokkal való összeegyezteté
séhez szükségesek.
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Ehhez képest minden tag köteles a Nemzetközi Mun
kahivatallal közölni mindazokra a gyarmataira, birtokaira 
és fennhatósága alá tartozó területeire vonatkozó elhatá
rozását, amelyeknek nincs teljes önkormányzatuk.

350. cikk.
A jelen Szerződés e részének oly módosításai, ame

lyeket az Értekezlet a jelenlevő kiküldöttek szavazatainak 
kétharmad többségével elfogadott, iákkor válnak jogerő
sekké, aniikor azokat azok a Államok, amelyeknek képvi
selői a Nemzetek Szövetségének Tanácsát alkotják és a 
tagok háromnegyedrésze megerősítették.

351. cikk.
A jelen Szerződés e részének, valamint a tagok kö

zött a jelen Szerződés e részének értelmében kötött ké
sőbbi egyezményeknek értelmezésére vonatkozó minden 
kérdést vagy vitát elbírálás végett az Állandó Nemzetközi 
Bíróság elé kell terjeszteni.

IV. FEJEZET.

Átmeneti rendelkezések,
amint ezek a Németországgal 1919. évi junius hó 28-án kötött békeszerző

désben fel vannak sorolva.

352. cikk.
Az Értekezlet első ülésszakát 1919. október havában 

tartja. Az ülésszak helyét és napirendjét az idecsatolt 
Függelék határozza meg.

Az első ülésszak egybehivására és szervezésére vonat
kozó intézkedéseket az említett Függelékben ebből a cél
ból kijelölt Kormány teszi meg. Ezt a Kormányt az Ér
tekezlet elé terjesztendő okmányok előkészítésében az a 
Nemzetközi Bizottság támogatja, amely a Függelékben 
előirt módon megalakul.

Az első és minden további ülésszak költségeit — a 
kiküldöttek és a szaktanácsadóik költségeinek kivételével 
— addig, amig a szükséges hitel a Nemzetek Szövetsége 
költségvetésének terhére felvehető, az egyes tagok között 
abban az arányban kell felosztani, amely szerint ezek az 
Egyetemes Postaegyesületi Nemzetközi Iroda költségeihez 
hozzájárulnak.

18
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353. cikk.
A Nemzetek Szövetségének megalakulásáig mindazo

kat a közleményeket, amelyeket az előző cikkek szerint a 
Szövetség főtitkárához kellene intézni, a Nemzetközi Mun
kahivatal igazgatója veszi át, aki azokat a Szövetség fő
titkárához juttatja.

354. cikk.
Az Állandó Nemzetközi Biróság megalakulásáig mind

azokat a vitás ügyeket, amelyeket a jelen Szerződés e ré
szének értelmében eléje kellene terjeszteni, a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa részéről kijelölt három személyből 
álló biróság elé kell utalni.

Függelék.

A Munkaügyi Évi Értekezlet első ülésszaka 1919-ben.
Az Értekezlet helye: Washington.
Az Északamerikai Egyesült-Államok Kormánya felké

retik, hogy az Értekezletet hivja össze.
A Nemzetközi Szervezőbizottság hét tagból áll, aki

ket az * íÉszakamerikai Egyesült-Államok, Nagybritannia, 
Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium és Svájc Kor
mányai jelölnek ki. A Bizottság, ha szükségesnek látja, 
más tagokat is felhívhat, hogy a Szervezőbizottságba kép
viselőt küldjenek.

A napirend a következő:
1. A 8 órás munkanap vagy a 48 órás munkahét el

vének alkalmazása.
2. A munkanélküliség meggátlására és következmé

nyeinek elhárítására vonatkozó kérdések.
3. A nők alkalmazása:
a) szülés előtt és után, beleértve az anyasági segély 

kérdését;
b) éjjeli munkára;
c) az egészségre ártalmas üzemekben.
4. Gyermekek alkalmazása:
a) az alkalmazás legalacsonyabb korhatára;
b) éjjeli munkára;
c) az egészségre ártalmas üzemekben.
5. Az iparban alkalmazott nők éjjeli munkájának ti

lalma iránt és a gyufagyártásban a fehér foszfor hasz
nálatának tilalma iránt 1906-ban Bernben alkotott egyez
mények kiterjesztése és végrehajtása.
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' •/ : ! i ' II. CÍM. : ] - ; :

Általános elvek.
355. cikk. ’ * ’* ' " , ' !

A Magas Szerződő Felek elismervén azt, hogy a bér
munkások testi, -erkölcsi és szellemi jóléte nemzetközi 
szempontból a legnagyobb jelentőségű, ennek a magasz
tos célnak előmozdítása érdekében az I. címben megálla
pított és a Nemzetek Szövetségével kapcsolatba hozott ál
landó szervezetet létesítették.

Elismerik, hogy az éghajlatnak, az erkölcsöknak és 
Szokásoknak, valamint a gazdasági célszerűségnek és az 
ipari hagyományoknak különbözősége megnehezítik a mun
kaviszonyok teljes egyöntetűségének közvetlen megvalósí
tását. De abban a meggyőződésben, hogy a munka nem 
tekinthető csupán árucikknek, azt tartják, hogy vannak 
a munkaviszonyok szabályozásainak oly módszerei és el
vei, amelyeknek alkalmazására minden ipari szervezetnek 
törekednie kellene, amennyire ezt sajátos körülményeik 
megengedik.

Ezek közül a módszerek és elvek közül a Magas Szer
ződő Felek előtt kiváltképen a következők látszanak kü
lönösen és sürgősen fontosaknak:

1. A fentemlitett vezérelv, hogy a munka nem tekint
hető csupán árunak vagy kereskedelmi cikknek.

2. A szabadszervezkedés joga minden törvényes célra 
úgy a munkások, mint a munkaadók részéről.

3. A munkások díjazása olyan munkabérrel, lamely; 
abban az időben és abban az országban, amelyben élnek, 
számukra tisztességes életmódot biztosit.

4. A 8 órás munkanap vagy 48 órás munkahét el
fogadása mint elérendő zsinórmérték mindenütt, ahol még 
nincs elérve.

5. Hetenkint legalább 24 órás munkaszünet, amely, 
amennyire csak lehetséges, a vasárnapot magában foglalja.

6. A gyermekmunka megszüntetése és mindkét nem
beli fiatalkorúak: munkájának oly korlátozása, amely ne
velésük folytatását és kellő testi fejlődésüket lehetővé teszi.

7. Az az elv, hogy férfiak és nők egyenlő értékű mun
káért egyenlő munkabért kapjanak.

8. A munkaviszonyokra vonatkozólag alkotott jogsza
bályok minden országban méltányos gazdasági elbánásban 
ban részesítsenek az ország területén jogosan tartózkodó 
minden munkást.

18*
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9. Abból a bélből, hogy a munkásvédelmi törvények 
ős szabályok alkalmazása biztosittassék, minden államban 
felügyelet rendszeresítéséről kell gondoskodni, amelyben 
nők is résztvesznek.

Anélkül, hogy ezeket a módszereket és elveket kime
rítőknek vagy véglegeseknek tekintenék, a Magas Szerződő 
Felek azt a nézetet vallják, hogy ezek az elvek alkalmasak 
a Nemzetek Szövetsége politikájának irányítására és hogy, 
ha azokat a Szövetség tagjainak sorába tartozó ipari közü- 
letek elfogadják és a gyakorlatban megfelelő felügyeleti 
rendszer mellett sértetlenül érvényben tartják, a világ bér
munkásainak maradandó jótéteményeket fognak biztosítani.

Az irányelveknek felsorolása e cikkben nem kimerítő. Tényleg már a 
washingtoni és génuai értekezlet is foglalkozott többrendbeli oly kérdés
sel, amely e cikkben megemlítve nincs.

XIV. RÉSZ.
Vegyes rendelkezések.

Nemzetközi egyezményekhez hozzájárulás (356—358. cikkek). Nem
zetközi egyezmények tekintetében felmerülő nehézségek eloszlatása (363. 
cikk). A békeszerződéssel létesített bizottságok elnökének döntő szavazata 
(362. cikk). Keresztény vallásos missziók (359. cikk). Lemondás pénzköve
telésekről (360. cikk). Zsákmánybirósági határozatok (361. cikk). A «volt 
Magyar Királyság» kifejezés értelme. (364. cikk.)

356. cikk.
Magyarország kötelezi magát a Szövetséges és Társult 

Hatalmak, vagy közülük egyesek és bármely más Hatalom 
között létrejött vagy a jövőben létesülő olyan egyezmé
nyek és azokat kiegészítő és módosító egyezmények elis
merésére és megerősítésére, amelyek a fegyverekkel és sze
szes italokkal űzött kereskedésre, valamint az 1885. évi 
február hó 26.-án Berlinben és az 1880. évi julius hó 2.-án 
Brüsszelben kelt főokmányokban szabályozott más ügyekre 
vonatkoznak.

A cikkben említett főokmányokat 1. az 1886: XIV. és az 1892: IX. tör
vénycikkekben- L még az 1911!: XXIV. törvénycikkbe iktatott kiegészítő 
nyilatkozatot is.

357. cikk.
A Magas Szerződő Felek elismerik és igazolják, hogy 

tudomásul vették a Francia Köztársaság Kormányának a 
Monakói Fejedelem Ö Fenségével 1918. évi julius hó 17.-én 
kötött azt a szerződését, amely Franciaország és a Fe
jedelemség viszonyát határozza meg.
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Monakó a világháború előtt független, szuverén állam volt, habár 
Franciaországgal szoros összeköttetésben is állott.

358. cikk.
A Magas Szerződő Felek elismerik ugyan az 1815. évi 

szerződésekben és különösen az 1815. évi november hó
20.-án kelt okmányban Svájc javára szolgáló azokat a biz
tosítékokat, amelyek a béke fenntartása végett nemzetközi 
kötelezettségeket itartalmaznak, de megállapítják, hogy 
Szavójának semlegesített területrészére vonatkozó ezeknek 
a szerződéseknek és egyezményelmek, nyilatkozatoknak és 
más kiegészítő okmányoknak rendelkezései, amiként azokat 
a Bécsi Kongresszus záróokmánya 92. cikkének 1. bekez
dése és az 1815. évi november hó 20.-i Párisi Szerződés
3. cikkének 2. bekezdése meghatározza, többé nem felel
nek meg a jelenlegi viszonyoknak. Ennek folytán a Ma
gas Szerződő Felek tudomásul veszik a Francia Kormány 
és a Svájci Kormány között létrejött megegyezést erre a 
területrészre vonatkozó szabályok hatályon kívül helye-'' 
zése tárgyában, amely szabályok tehát érvénytelenekké vál
tak és érvénytelenek maradnak.

Ugyancsak elismerik a Magas Szerződő Felek, hogy 
az 1815. évi szerződéseknek és egyéb kiegészítő okmá
nyoknak Felső-Szavója és Gex vidék szabadterületeire vo
natkozó rendelkezései többé nem felelnek meg a jelenlegi 
viszonyoknak és hogy Franciaország és Svájc vannak hi
vatva arra, hogy ezeknek a területeknek szabályait mind- 
kettejük részéről célszerűeknek tartott elvek szerint egy
más között közös megegyezéssel megállapítsák.

E cikknek és függelékének tartalma Magyarországot vajmi kevéssé ér
dekli.

A német békeszerződésnek a Függelék 1. és II. részében idézett 435. 
cikke megegyezik a magyar békeszerződés 358. cikkével.

Függelék.
I.

A Svájci Szövetségtanács 1919. évi május hó 5.-én kö
zölte a Francia Kormánnyal, hogy szerencsésnek érzi ma
gát, hogy a Szövetséges és Társult Hatalmak részéről Né
metországnak átnyújtott békefeltételek 435. cikkében fog
lalt rendelkezésekhez — ugyancsak őszinte baráti szellem
ben történt megvizsgálásuk után — megnyugvással hozzá
járuljon a következő megjegyzésekkel és fenntartásokkal:

1. Felső-Szavója semlegesített terület része:
a) Megegyezés van arra nézve, hogy mindaddig, amig a
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Szavója semlegesített terület részére vonatkozó szabályok 
hatályon kívül helyezése tárgyában a két Kormány kö
zött létrejött megegyezést a szövetségi kamarák meg nem 
erősítik, ebben az irányban egyikük sem fog végleges 
intézkedést tenni.

b) A Svájci Kormány hozzájárulása a fentemlitett sza
bályok hatályon kívül helyezéséhez az elfogadott szö
vegnek megfelelően — feltételezi az 1815. évi szerződések
ben és különösen az 1815. évi november hó 20-i nyilatko
zatban Svájc javára szolgáló biztosítékok elismerését.

c) A fentemlitett szabályok hatályon kívül helyezése 
tárgyában a Francia és a Svájci Kormányok között létre
jött megegyezés csak úgy válik érvényessé, ha a kérdéses 
cikk abban a szövegben jut a Békeszerződésbe, amint az 
ezidőszerint irányadó. A Békeszerződésben résztvevő Fe
leknek ezenkívül be kell szerezniük az 1815. évi szerződé
seket és az 1815. évi november hó 20.-i nyilatkozatot alá
író azoknak a Hatalmaknak hozzájárulását, amelyek a 
jelenlegi Békeszerződést nem Írják alá.

2. Felső-Szavójának és Gex vidékének szabadterülete:
a) A Szövetségtanács kijelenti, hogy a leghatározottabb 

fenntartással él annak a nyilatkozatnak értelmezésére, 
amelyet a Békeszerződésbe felveendő fenti cikk utolsó be
kezdése következőképen fejez ki: «az 1815. évi szerződések
nek és egyéb kiegészítő okmányoknak Felső-Szavója és 
Gex vidék szabadterületeire vonatkozó rendelkezései többé 
nem felelnek meg a jelenlegi viszonyoknak». A Szövetség
tanács semmi esetre sem óhajtaná, hogy ehhez a szöve
gezéshez való hozzájárulásból azt a következtetést vonhas
sák le, mintha beleegyeznék olyan berendezés megszünte
tésébe, amelynek célja az, hogy a szomszédos vidékek ja
vára sajátos földrajzi és gazdasági helyzetüknek megfelelő 
és jóknak bizonyult előnyeit biztosítsa. A Szövetségtanács 
véleménye szerint nem arról van szó, hogy módosuljon 
a kérdéses területeknek az a vámügyi szervezete, amelyet 
a fentemlitett szerződések megállapítanak, hanem csakis 
arról, hogy az érdekelt vidékek között az árucsere módo
zatai a jelenlegi gazdasági viszonyoknak jobban megfelelő 
szabályozást nyerjenek. Ezekre az észrevételekre a Szö
vetségtanácsot a kérdéses területek jövő alakulására vonat
kozó annak az egyezménytervezetnek tanulmányozása in
dította, amely a Francia Kormánynak április hó 26.-án 
kelt jegyzékéhez volt mellékelve. A fentemlitett fenntar
tásokkal a Szövetségtanács késznek nyilatkozik mindazok
nak az indítványoknak a legbarátságosabb szellemben való
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megvizsgálására, amelyeket ebben a tárgyban a Francia 
Kormány jónak lát hozzájuttatni.

b) Megegyezés van arra nézve, hogy az 1815. évi szer
ződéseknek és egyéb kiegészítő okmányoknak a szabad- 
területekre vonatkozó rendelkezései érvényben maradjanak 
addig, amíg ezeknek a területeknek helyzetét Svájc és 
Franciaország kötött létesítendő uj megállapodás nem 
szabályozza.

fi.

'A Francia Kormány az előbbi szakaszban foglalt köz
lésre 1919. évi május hó 18.-án a Svájci Kormányhoz in
tézett következő jegyzékben válaszolt:

Svájc párisi Követsége folyó évi május hó 5.-én kelt 
jegyzékében szives volt közölni a Francia Köztársaság Kor
mányával a Szövetségi Kormány csatlakozását az egyrész
ről a Szövetséges és Társult Kormányok, másrészről Né
metország között létrejött Békeszerződésbe felveendő cikk 
tervezetéhez.

A Francia Kormány nagy örömmel vette az ekként 
létrejött megegyezést és kívánságára a kérdéses cikkter
vezetet, amelyet a Szövetséges és Társult Hatalmak elfo
gadtak, a német meghatalmazottaknak átnyújtott békefel
tételek közé 435. szám alatt beiktatták.

A Svájci Kormány május hó 5.-én erre a kérdésre vo
natkozó jegyzékében különböző megjegyzéseket és fenn
tartásokat tett.

E megjegyzések közül azokhoz, amelyek Felső-Szavó- 
jának és Gex vidékének szabadterületeire vonatkoznak, a 
Francia Kormány azt a tiszteletteljes észrevételt fűzi, hogy 
a 435. cikk utolsó bekezdésében foglalt világos szabály 
nem hagy semmi kétséget annak értelmére nézve, különö
sen abban a tekintetben, hogy a jövőben Franciaorszá
gon és Svájcon kívül ez a kérdés más Hatalom érdekeit 
nem fogja érinteni.

A Köztársaság Kormánya a maga részéről igyekszik 
megvédeni a szóbanforgó francia területek érdekeit és fi
gyelemmel azoknak sajátszerü helyzetére, nem téveszti szem 
elől, hogy hasznos volna számukra megfelelő vámrend
szert biztosítani és az árucsere módozatait e területek és 
a szomszédos svájci területek között — a kétoldalú ér
dekek figyelembevételével — a jelenlegi viszonyoknak meg
felelőbb módon szabályozni.

Természetesen ez semmiképen sem érintheti Francia- 
országnak azt a jogát, hogy ebbe a vidékbe eső politikai
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határán vámvonalát éppúgy felállíthassa, mint a területén 
fekvő határainak más részén, ahogy maga Svájc is rég 
idő óta teszi ezen a területen belül levő határain.

A Köztársaság Kormánya ez alkalommal nagy öröm
mel veszi tudomásul azt a barátságos kijelentést, hogy a 
Svájci Kormány késznek nyilatkozik azoknak a francia 
indítványoknak megvizsgálására, amelyek az említett sza
badterületek jelenlegi szabályait helyettesitő megállapodást 
célozzák és amelyeket a Francia Kormány ugyanilyen 
barátságos szellemben kíván előterjeszteni.

Másrészről a Köztársaság Kormányának nincsenek 
kétségei afelől, hogy a szabadterületekre vonatkozó 1815. 
évi szabályzat ideiglenes fenntartása — amelyre a svájci 
Követség május 5.-i jegyzékének ez a bekezdése utal és 
amelynek célja nyilván az átmenet biztosítása a jelenlegi 
állapotból a szerződésszerű állapotba — semmiképen sem 
lesz ok arra, hogy az uj helyzetnek mindkét Kormány 
részéről szükségesnek tartott szabályozása késedelmet szen
vedjen. Ez a megjegyzés vonatkozik a szövetségi kama
rák részére fenntartott megerősítésre is, amelyről a május
5.-i svájci jegyzék első pontjának a) bekezdése «Felső- 
Szavója semlegesített területrésze» cim alatt szól.

359. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak egyetértenek arra 

nézve, hogy azokban az esetekben, amikor területeiken 
vagy a jelen Szerződés értelmében Kormányaikra bizott 
területeken magyar társaságok vagy magánszemélyek ke
resztény vallásos missziókat tartottak fenn, ezeknek a 
misszióknak vagy misszió-társaságoknak tulajdonát, ide
értve azoknak a kereskedelmi társaságoknak tulajdonát is, 
amelyeknek nyeresége az ilyen missziók fenntartására szol
gált, továbbra is missziócélokra fordítsák. E kötelezettség 
helyes végrehajtásának biztosítása végett a Szövetséges és 
Társult Kormányok az említett tulajdont azoknak az Igaz
gatótanácsoknak" adják át, amelyeket a Kormányok nevez
nek ki vagy erősítenek meg és amelyek a kérdéses tu
lajdon alapján érdekelt misszió hitfelekezetéhez tartozó 
személyekből alakulnak.

A Szövetséges és Társult Kormányok ezekkel a misz- 
sziókat vezető személyekkel szemben továbbra is teljes 
ellenőrzést gyakorolnak és védeni fogják ezeknek a misz- 
szióknak érdekeit.

Magyarország ezennel tudomásul veszi a fent vállalt 
kötelezettségeket és kijelenti, hogy az említett missziók
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vagy kereskedelmi társaságok működésének sikere érdeké
ben a Szövetséges és Társult Kormányok részéről tett 
vagy teendő minden rendezéshez hozzájárul és azokkal 
szemben lemond minden kifogásról.

A Budapesten és Magyarország egyéb városaiban levő görög-keleti 
egyházközségekre vonatkozólag v. ö. a 232. cikk III. pontjával.

360. cikk.
A jelen Szerződés rendelkezéseinek fenntartásával Ma

gyarország kötelezi magát, hogy a jelen Szerződést aláiró 
egyik Szövetséges és Társult Hatalommal szemben sem 
lép fel sem közvetlenül, sem közvetve, a jelen Szerződés 
életbelépését megelőző tényre alapított pénzköveteléssel.

Ez a szabály teijes és végleges lemondást jelent min
den ilynemű igényről, amely tehát ezennel megszűnik, bár
kik volnának is érdekelve.

E cikk nőm vonatkozik az előző szerződéseken, hanem csupán a 
szerződés életbeléptét megelőző károkozó tényeken (delictum) alapuló 
pénzk ö vetélés ekre.

Nem vonatkozik a lemondás az ily igények közül sem azokra, ame
lyeket ai békeszerződés valamely cikke kifejezetten fenntart (1. pl. az 1918. 
évi november hó 3-ika után foganatosított hadműveletek esetében Magyar- 
gyarország igényének fenntartását a 181. cikkben).

361. cikk.
Magyarország érvényeseknek és kötelezőknek fogadja 

és ismeri el a Szövetséges és Társult Hatalmak bármely 
zsákmánybiróságától származó mindazokat a határozatokat 
és rendelkezéseket, amelyek osztrák-magyar hajókat és 
magyar árukat tárgyaznak, úgyszintén mindazokat a ha
tározatokat és rendelkezéseket, amelyek a költségek fize
tésére vonatkoznak és kötelezi magát, hogy e határozatok 
és rendelkezések ellen állampolgárai nevében semmiféle 
módon fel nem szólal.

A Szövetséges és Társult Hatalmak fenntartják ma
guknak a jogot arra, hogy olyan feltételek mellett, amint 
azokat meg fogják állapítani, a zsákmánybirósági ügyekben 
hozott osztrák-magyar bírói határozatokat és rendelkezé
seket felülvizsgálják, akár az említett Hatalmak állampol
gárainak, akár a semleges Államok polgárainak tulajdon
jogára vonatkoznak ezek a határozatok és rendelkezések. 
Magyarország kötelezi magát arra, hogy közölni fogja az 
egyes ügyek iratcsomójába tartozó összes okiratok máso
latát, ideértve a hozott határozatokat és a tett rendelke
zéseket is, úgyszintén arra is, hogy az ügy szóbanforgó 
felülvizsgálása után a vele közölt indítványokat magáévá 
teszi és végrehajtja.
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A nálunk érvényben volt tengeri zsákmánybirósági rendtartást a 
m. kir. minisztériumnak 8704/1914. M E. számú rendelete (Rendeletek 
Tára 1914. évi. 2647. I.) tartalmazza.

362. cikk.
'A Magas Szerződő Felek megegyeznek arra nézve, hogy 

— hacsak később ellenkező szabály létre nem jön — a 
jelen Szerződéssel létesített minden Bizottság elnökének 
joga lesz arra, hogy a szavazatok egyenlő megoszlása ese- 
íéoen szavazatával döntsön.

363. cikk.
A jelen Szerződés ellenkező rendelkezéseinek sérelme 

nélkül a Magas Szerződő Felek között megegyezés van és 
marad arra  nézve, hogy mindazokban az esetekben, ami
kor ez a Szerződés egyes Államokat érintő valamely kér
dés szabályozását az érdekelt Államok között létesítendő 
különös egyezmény utján tervezi, azokat a nehézségeket, 
amelyek ebben a tekintetben netalán felmerülnek, a Szö
vetséges és Társult Főhatalmak oszlassák el addig, amig 
Magyarország a Nemzetek Szövetségének tagjává lehet.

A Nemzetek Szövetségébe való tagfelvétel feltételeire ll az 1. cikk 
második bekezdését

364. cikk.
A jelen Szerződésnek ez a kifejezése: «a volt Magyar 

Királyság» magában foglalja Bosznia-Hercegovinát is, ha
csak a szöveg mást nem mond. Ez a rendelkezés nem 
érinti Ausztriának erre a két területre vonatkozó jogait 
és kötelezettségeit.

Az osztrák békeszerződés 381. cikke Ausztriára! nézve ugyanilyen 
kijelentést tartalmaz, amennyiben megállapítja, hogy az osztrák béke- 
szerződésben előforduló «al volt Osztrák Birodalom» kifejezés, hacsak 
szöveg mást nem mond, magában foglalja Bosznia-Hercegovinát is, de 
ez ai rendelkezés nem érinti Magyarországnak erre a két területre vonat
kozó jogait és kötelezettségeit.

A békeszerződés záró rendelkezései:
A jelen Szerződés, amely francia, angol és olasz nyel

ven készült, meg fog erősittetni; eltérés esetében a francia; 
szöveg lesz irányadó, kivéve az I. részt (A Nemzetek Szö
vetségének Egyességokmánya) és a XIII. részt (Munka), 
amelyekre nézve a francia és az angol szövegek ereje 
azonos lesz.

!A megerősítő okiratok letétele, mihelyt lehetséges, Pú
m ban fog végbemenni.
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'Azok a Hatalmak, amelyek Kormányának Európán 
kivül van székhelye, arra szorítkozhatnak, hogy párisi dip
lomáciai képviselőjük utján tudatják a Francia Kormány
nyal a saját megerősítésük megtörténtét és ebben az eset
ben mielőbb át kell szolgáltatniok a vonatkozó okiratot.

Az első jegyzőkönyvet a megerősítő okiratok letéte
léről fel kell venni, mihelyt a Szerződést egyrészről Ma
gyarország, másrészről a Szövetséges és Társult Főhatal
mak közül három megerősítette.

Ez első jegyzőkönyv keltének időpontjában a Szerző
dés életbelép azok között a Magas Szerződő Felek között, 
amelyek azt ekként megerősítették.

A jelen Szerződésben kitűzött összes határidők számí
tásánál ez a kelet lesz az életbelépés időpontja.

Minden más tekintetben a Szerződés minden egyes 
Hatalomra nézve a saját megerősítő okirata letételének 
időpontjában lép életbe.

A Francia Kormány minden aláíró Hatalommal közli 
a megerősítő okiratok letételéről felvett jegyzőkönyveknek 
megfelelően hitelesitett egy-egy másolatát.

L. a becikkelyező törvény 8. §-át és az ahhoz tartozó jegyzetet
Ennek hiteléül a fentnevezett meghatalmazottak a jelen 

Szerződést aláírták.
Kelt a Trianonban, az ezerkilencszázhuszadik évi ju

nius hó 4. napján, egyetlen példányban, amely a Francia 
Köztársaság Kormányának levéltárában marad elhelyezve 
és amelynek hiteles másolatát minden egyes aláíró Hata
lom részére meg kell küldeni.

(P. H.) Hugh C. Wallace
(P. H.) Derby
(P. H.) George H. Perley
(P. H.) Andrew Fisher
(P. H.) Thomas Mackenzie
(P. H.) R. A. Blankenberg
(P. H.) Derby
(P. H.) A. Millerand
(P. H.) F.Francois-Marsai
(P. H ) Aug- Isaac
(P. H.) füles Cambon
(P. H.) Paléologue
(P. H.) Bonin
(P. H.) M. Grassi
(P. H.) K . M a t s u i
(P. H.) J. Van den Heuvel
(P. H.) Rolin-Jaequemyns



284

(P. H.) Vikyuin Wellington Koo
(P. fi.) Rafael Martinez Ortiz
(P. H.) A. Romanos
(P. H.) Carlos A. Villanueva
(P. H.) R.A. Amador
(P. H.) E. Sapieha
(P. H.) Erasme Piltz
(P. H.) Affonso Costa
(P. H.) / oaoChagas
(P. H.) Dr. I. Cantacuzéne
(P. H.) N. Titulescu
(P. H.) Ni/c.N. Pachi
(P. H.) Dr. Ante Trumbic
(P. H.) Dr. Ivan Zolger
(P. H.) Charoon
(P. H.) Dr. Edvard
(P. H ) Stefan Osusky
(P. H.) A. Benárd
(P. H.) Drasche-Lázár.

4. §■
A békeszerződés I. részének (A Nemzetek Szövet

ségének Egyességokmánya) és XIII. részének (Munka),
valamint e részek függelékeinek a francia eredeti szöveg
gel azonos erejű angol eredeti szövege a kővetkező:

Az angol eredeti szöveg közlését mellőzzük.
E §. indokolását 1. a 3. §-nál. T'! ,

5. §.
A békeszerződést kiegészítő jegyzőkönyv francia ere

deti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:
A francia eredeti szöveg közlését mellőzzük.
E. §. indokolását 1. a 3. §-nál.
Hivatalos magyar forditás:

Jegyzőkönyv.
.Azoknak a feltételeknek szabatos meghatározása' vé

gett/ amelyeknek szem előtt tartásával kell a mai napon 
aláirt Szerződés némely rendelkezését végrehajtani, a Ma
gas Szerződő Felek között egyetértés áll fenn arra nézve, 
hogy:

1. 'Azoknak a személyeknek a névsorát, akiket Ma
gyarország a 157. cikk második bekezdéséhez képest a
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Szövetséges és Társult Hatalmaknak kiszolgáltatni köteles, 
a Szerződés életbelépését követő hó folyamán fogják a 
Magyar Kormánnyal közölni.

2. A 170. cikkben és a IV. Függelék 2., 3. és 4. sza
kaszaiban jemlitett Jóvátételi Bizottság, valamint a 163. 
cikkben megjelölt Külön Osztály a gyártási titkoknak vagy 
más bizalmas természetű adatoknak közlését nem köve
telhetik.

3. A' Szerződés aláírásának időpontjától kezdve s az 
ezt követő négy hónap alatt Magyarország számára fennáll 
a lehetőség arra nézve, hogy a jóvátételre vonatkozó mun
kálatok gyorsítása, az eljárás megrövidítése és a határo
zathozatal siettetése céljából a Szövetséges és Társult Ha
talmaknak megvizsgálás végett okiratokat és javaslatokat 
terjeszthessen elő.

4. Azok ellen, akik a magyar javak felszámolásánál 
büntetendő cselekményt követnek el, eljárást kell indítani, 
s a Szövetséges és Társult Hatalmak átveszik mindazokat 
az adatokat és bizonyítékokat, amelyeket a Magyar Kor- 
mánv ebben a tekintetben rendelkezésükre bocsát.

Kiállíttatott francia, angol és olasz nyelven azzal, hogy 
eltérés esetében a francia szöveg az irányadó, a Trianon
ban. az egyezerkilencszázhuszadik évi junius hó 4. napján.

A Jegyzőkönyvben foglalt megállapodások a békeszerződés egyes ren
delkezéseinek végrehajtásánál szem előtt tartandó elveket tartalmazzák. 
L. a békeszerződés megfelelő cikkeinél levő jegyzeteket.

A Jegyzőkönyv a békeszerződés kiegészítő része. Feltűnő, hogy a 
Jegyzőkönyv, habár önálló okirat, a szerződő hatalmak meghatalmazol- 
tainak aláírásával —■ az állandó nemzetközi gyakorlattól eltérően 
nincs külön ellátva.

A békeszerződést kiegészítő nyilatkozat francia eredeti 
szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

A francia eredeti szöveg közlését mellőzzük.
E §. indokolását 1. a 3. §-nál.
Hivatalos magyar fordítás:

Abból a célból, hogy a háború alatt történt hajó- és 
hajórakomány-sülyesztés folytán keletkezett veszteségeket a 
legkisebb mértékre szorítsa és hogy a megmenthető hajók

6. § .

Nyilatkozat.
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nak és hajórakományoknak visszaszerzését, valamint a ma
gánosok részéről erre vonatkozólag emelhető kártérítési 
igények rendezését megkönnyítse, a Magyar Kormány kö
telezi magát, hogy közölni fogja mindazokat a birtokában 
levő adatokat, amelyek a magyar tengeri haderő részéről 
az ellenségeskedések időtartama alatt elsülyesztett vagy 
megrongált hajókra vonatkoznak és amelyeket a Szövet
séges és Társult Hatalmak Kormányai vagy e Hatalmak 
állampolgárai felhasználhatnak.

A jelen Nyilatkozat francia, angol és olasz nyelven 
állíttatott ki azzal, hogy eltérés esetében a francia szöveg 
az irányadó, a Trianonban, az egyezerkiiencszázhuszadik 
évi junius hó 4. napján.

A Nyilatkozat a békeszerződés kiegészítő része. Feltűnő, hogy » 
Nyilatkozat, habár önálló okirat, a szerződő hatalm ak medhatalpiazot- 
tainak aláírásával — az állandó, nem zetközt gyakorijaitól eltérően, nincs 
külön ellátva. >

7. §■
A békeszerződéshez tartozó térkép a jelen törvény

hez van csatolva, mint annak kiegészítő része.
(A törvényjavaslat indokolásából):
«A 7. §. ai békeszerződéshez csatolt térképről állapítja meg, hogy az  

a törvénynek szerves kiegészítő része.»
Magyarország határait a békeszerződés 27. cikke határozza meg; a 

28. cikk pedig annak kijelentése után, hogy a szerződésben leirt hatá
roknak megállapított részei a szerződéshez m ellékelt 1:1,000.000 térké
pen meg vannak jelölve, kim ondja, hogy abban az esetben, ha a szöveg és 
a térkép között eltérés m utatkozik, a szöveg lesz az irányadó

A jelen m űhöz csatolt térképm elléklet nyom datechnikai okokból 
1:1,500.000 léptékben készült.

s. §•

A jelen törvény kihirdetése napján lép , még 
pedig a békeszerződés életbelépésének napjától kezdődő 
hatállyal. A békeszerződés életbelépésének napját a mi
nisztérium rendelettel közzéteszi.

(A törvényjavaslat indokolásából):
«Végül a 8. §. a törvény életbelépésére vonatkozó1 rendelkezést ta r

talmazza; eszerint a törvény kihirdetése napján lép ugyan életbe, de 
ai békeszerződés életbelépésének napjától kezdődő hatállyal. A békeszer
ződés zárórendelkezéseinek negyedik és ötödik bekezdése értelmében ugyanis 
a! megerősítő okiratok letételéről az első jegyzőkönyvet akkor kell fel
venni, haj a szerződési egyrészről Magyarország, másrészről a szövetséges
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és társult főhatalmak közül három  megerősítette s az első jegyzőkönyv 
keltének időpontjában a szerződés életbelép azok között a szerződő felek 
között, amelyek ezt ekként megerősítették. Kívánatos, sőt elengedhetetle
nü l szükséges, hogy a* törvény, am ely a békeszerződést bed k helyezi, a 
békeszerződés nem zetközi jogi értelemben vett életbelépésével egyidejű
leg lépjen életbe; m inthogy pedig a törvény csak a megerősítő okiratok  
letételéről felvett jegyzőkönyv felvétele s igy a? békeszerződés életbelépése 
után lesz kihirdethető, célszerűnek mutatkozott a törvényjavaslatban k i
fejezetten kim ondani, hogy a törvény kihirdetése napján lép ugyan  
életbe, de a békeszerződés életbelépésének napjától kezdődő hatállyal.

Az életbelépés napját a m in isztérium  rendelettel fogja közzé tenni. A  
m inisztérium  által kibocsátandó rendelet természetesen tartalm azni fogja 
annak nyilvánosságra hozatalát is, hogy a békeszerződést a fentebb em 
lített első jegyzőkönyv felvételéig m ely hatalm ak erősítették meg. A béke- 
szerződésnek az egyes szerződő hatalm ak részéről később történő meg
erősítésére vonatkozó adatoknak közzétételéről a m inisztérium  a béke- 
szerződés végrehajtására a 2. §-ban nyert felhatalmazás keretében fog 
gondoskodni.»

/



288

Pótlás a jegyzetekhez.
A becikkelyező törvény 3. §-ához.

Az 1920. évi m ájus hó 6-án kelt kísérőlevél teljes szövegét 1. a tö r
vény 1. §-át megelőző jegyzetben, az ugyanakkor kelt válaszjegyzék fon
tosabb kijelentéseit pedig 1. a békeszerződés egyes cikkeihez tartozó jegy
zetekben.

A békeszerződés 1. cikkéhez.
A Nem zetek Szövetsége időközben tagjai sorába felvette Ausztriát, 

Bulgáriát, Kosztarikát, Finnországot, Luxem burgot és Albániát? ellenben 
Németországnak, Lichtensteinnak, Észtországnak? Lettországnak? L itvániá
nak, Aszerbeidzsánnak, U krániának, Örményországnak és Georgiának fel
vételét megtagadta.

A békeszerződés 4. cikkéhez. .
A Nemzetek Szövetségének közgyűlése időközben Belgiumot, B razí

liát, Spanyolországot és Kanadát jelölte k i az első bekezdés alapján oly 
tagokul, amelyeknek képviselői további intézkedésig a Tanács tagjai lesznek.

A békeszerződés 48. cikkéhez.
L. alább az 54. cikkhez tartozó kiegészítő jegyzetet!

A békeszerződés 54. cikkéhez.
Az 54. cikkhez tartozó jegyzet szerint a Cseh-Szlovák Állam  a kisebb

ségek védelmére vonatkozólag a békeszerződésben azért nem  vállal köte
lezettséget, m ert m ár megerősítette azt a szerződést, amelyet a fennható
sága alá helyezett területeken lakó kisebbségek védelme tárgyában a (szö
vetséges és társult főhatalm akkal kötött.

E z  a szerződés három  fejezetből áll. Az I. fejezet a kisebbségek vé
delmére, a I I .  fejezet a ruthén terület autonóm iájára vonatkozó rendel
kezésekkel foglalkozik; a I I I .  fejezet pedig különféle gazdasági természetű 
kérdéseket szabályoz.

A  szerződés hiteles szövegének teljes magyar fordítása a következő:
A Szövetséges és Társult Főhatalm ak és Cseh-Szlovák ország között 

Saint-üerm ain-en-Laye-ben 1919. évi szeptember hó 10-én a lá irt szer
ződés.

Az Eszakam erikai Egyesült-Államok, a B rit B irodalom , Francia- 
ország, Olaszország és Japán,

m in t a Szövetséges és Társult Főhatalm ak, egyrészről;
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és Cseh-Szlovákország másrészről;
tekintettel arra, hogy az unió, amely azelőtt egyrészről a volt Cseh 

Királyság, M orva Örgrófság és Sziléziai Hercegség, másrészről a volt Oszt
rák-M agyar Monarchia többi területei között fennállott, végképen meg
szűnt;

tekintettel arra, hog m ind  Csehországnak, Morvaországnak és Szi
lézia egy részének népei, m ind  pedig Szlovákországnak népe önként e l
határozták az egyesülést s állandó unióba egyesültek is avégből, hogy 
Cseh-Szlovák Köztársaság elnevezés alatt egy, szuverén és független Álla
mot alkossanak; s

hogy a Kárpátoktól délre lakó rutén nép ehhez az unióhoz csatla
kozott ;

tekintettel arra, hogy a Cseh-Szlovák Köztársaság a fentebb említett 
területek felett tényleg gyakorolja az állam i fennhatóságot s m int szuve
rén és független Állam  a Magas Szerződő Felek részéről m ár elismer
tetett ;

az Eszakam erikai Egyesült-Államok, a B rit B irodalom , Erancia- 
szág, Olaszország és Japán részéről megerősítvén, a m ai napon Auszt
riával kötött Békeszerződésnek megfelelően megállapított vagy megállapí
tandó határok között, a Cseh-Szlovák Állam nak, m in t oly Állam nak el
ismerését, am ely a Nemzetek családjának szuverén és független tagja;

Cseh-Szlovákország pedig másrészről óhajtván, hogy intézményei a 
szabadság és igazságosság elveinek megfeleljenek s hogy e tekintetben  
m indazon területek lakóinak, amelyek á llam i fennhatósága alá jutottak, 
alapos biztosítékot nyújtson;

a Magas Szerződő Felek gondot fordítván arra, hogy az Ausztriával 
kötött említett Békeszerződés 57. cikkének végrehajtását biztosítsák, 

evégből méghatalmazottaikká kijelölték, még pedig.
Az Eszakam erikai Egyesült-Államok elnöke:
Honourable Éránk Lyo n  Polk. a lá llam titkár urat;
Honourable H enry  W hite urat, az Egyesült-Államoknak volt rend

ki vüli és meghatalmazott nagykövetét Róm ában és Párisban;
Tasker H . Bliss tábornok urat, az Egyesült-Allamok katonai kép

viselőjét a Felső Haditanácsban.
ö Felsége Nagybritannia és Írország Egyesült Királyság, valam int a 

Tengerentúli B rit Területek királya, Ind ia  császára:
Right Honourable A rth ur James Balfour urat, O. M ., M. P., kü l

ügyi á llam titkárt;
Right H onourable Andrew B onar Law  urat, M . P., a titkos |pe- 

csét ő r é t ;
Right Honourable Vicomte M ilner urat, G. C. B., G. C. M. Gr> gyar

matügy i á llam titkárt;
Right Honourable George N icoll Barnes urat, M . P , tárcanélküli 

m inisztert;
és a Kanadai D om in ium  részéről:
Honourable S ir Albert Edw ard Kem p urat, K. C. M. G., a tengeren

túli haderők miniszterét;
az Ausztráliai Commonwealth részéről:
Honourable Georges Foster Pearce urat, honvédelmi m inisztert; 
a D élafrikai Unió részéről:
Right Honourable Vicomte M ilner urat, G. C. B., G. C. M. Gr.; 
az Ujzélandi D om in ium  részéről:
Honourable Sir Thomas Mackenzie urat, K. C. M . G., U jzéland fő

biztosát az Egyesült Királyságban;
Ind ia  részéről:
Right Honourable Baron Sinha urat, K. C., indiai a lá llam titkár u ra t  
A Francia Köztársaság elnöke:

19
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Georges Clemenceau m iniszterelnök és hadügyminiszter urat; 
Stephan P i chon külügym iniszter urat;
Louis-Lucien K lo tz pénzügyminiszter u rat;
André Tardieu  urat, a francia-am erikai háborús ügyek főbiztosát; 
Jules Gambon urat, Franciaország nagykövetét 
O Felsége Olaszország királya :
Onorevole Tom aso T ittom  urat, a Királyság szenátorát* kü lügy

m inisztert;
Onorevole Vittorio  Scialoja urat, a Királyság szenátorát;
Onorevole Magjgiorino Ferraris urat, a Királyság szenátorát; 
Onorevole Guglielm o M arconi urat, a Királyság szenátorát; 
Onorevole Silvio Grespi képviselő u ra t  
O Felsége Japán császára:
Vicomte Chinda urat, ö  Felsége Japán császárának rendkívüli: lés 

meghatalmazott nagykövetét Londonban;
K . Matsui urat, ö  Felsége Japán császárának rendkivü li és m eghatal

m azott nagykövetét Párisban;
H . Iju in  urat, O Felsége Japán császárának rendkivü li és meghatal

mazott nagykövetét Róm ában.
A Cseh-Szlovák Köztársaság elnöke:
Charles K ram ár urat, a minisztertanács elnökét;
Edouard  Benes külügym iniszter urat.
A kik  jó  és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése u tán  

a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

I. FEJEZET.
11 cikk’.

Cseh-Szlovákország kötelezi magát arra, hogy a jelen fejezet 2—8, 
cikkeiben foglalt rendelkezéseket alaptörvényekül ismeri el; hogy semmi
nem ű törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés ezekkel a rendelkezések
kel nem lesz ellenmondásban vagy ellentétben s hogy ezekkel szemben 
semmiféle törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatályos.

2. cikk.

Cseh-Szlovákország kötelezi magát, hogy az ország m inden lakosá
nak születési, nemzetiségi, nyelvi, ia ji vagy vallási különbség nélkü l (az 
élet és szabadság teljes védelmét biztosítja.

Cseh-Szlovákország m inden lakosát megilleti! az a jog, hogy bár
m ely hitet, vallást vagy hitvallást, nyilvánosan vagy otthonában, Szaba
don gyakoroljon, am ennyiben ezeknek gyakorlata a közrenddel és a jós 
erkölcsökkel nem  ellenkezik.

3. c ikk.

Az alább em lített Szerződések különleges rendelkezéseinek fenntartásá
val, Cseh-Szlovákország cseh-szlovák állam polgároknak ism eri el jogérvé
nyesen és m indennem ű alakiság nélkü l m indazokat a német, osztrák  
vagy magyar állam polgárokat, akiknek a jelen Szerződés életbelépésének 
idejében, az eset körülm ényei szerint, lakóhelyük vagy illetőségük (perti- 
nenza) oly területen van, am ely a Németországgal, Ausztriával vagy M a
gyarországgal kötött Szerződésekben vagy a szóbanforgó ügyeket szabá
lyozó egyéb Szerződésekben Cseh-Szlovákország alkotó részeként ism er
tetett el vagy fog elismertetni.

M indazonáltal a fent jelzett, 18 évesnél idősebb személyeknek jo 

lt
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ja k b a n  fog álln i, az említett Szerződésekben megállapított feltételek! tael- 
lett, m inden más, szám ukra elérhető állampolgárságot igényelni! (opció). A 
térj opciója maga utón vonja a feleségét és a szülőké a Í8  évesnél fiata
labb gyermekeikét.

Azok a személyek, akik  a fent említett opciójogot gyakorolták, az 
ezt követő tizenkét hónapon belül kötelesek abba az Államba áttenni lakó
helyüket, amelynek állampolgárságát optálták. Jogukban áll; azonban  
megtartani azokat az ingatlanokat, amelyeket cseh-szlovák területen b ir
tokolnak. Magukkal vihetik bárm i néven nevezendő ingó vagyonukat 
E m iatt semmiféle kilépési d ijakkal nem terhelhetők.

4. cikk.

Cseh-Szlovákország cseh-szlovák állampolgároknak ismeri el jog
érvényesen és m indennem ű alakiság nélkül, m indazokat a német, osztrák:1 
vagy magyar állampolgárságú személyeket, akik a fent említett területen  
születtek o ly szülőktől, akiknek, az eset körülm ényei szerint, lakóhelyük  
vagy illetőségük (pertinenza), azon a területen van, még abban az eset
ben is, ha m aguknak ezeknek a személyeknek a jelen Szerződés életbe
lépésének idejében nincs is ott a lakóhelyük vagy az eset körülm ényei 
szerint, az illetőségük.

M indazonáltal ezek a személyek, a jelen Szerződés életbelépéséi Kö
vető két éven belül, lakóhelyük országában az illetékes cseh-szlovák ható-* 
ságok előtt kijelenthetik, hogy lemondanak a cseh-szlovák állampolgárság
ró l s ez esetben nem tekinthetők tovább cseh-szlovák állam polgároknak. 
E bből a szempontból a férj nyilatkozata érvényes lesz a feleségre és a  
szülőké a 18 évesnél fiatalabb gyermekekre nézve is.

5. cikk.

Cseh-Szlovákország kötelezi magát, hogy semmiféle akadályt sem  
gördít a Szövetséges és Társult H atalm ak által Németországgal;, Ausztriá
val vagy Magyarországgal kötött vagy kötendő Szerződésekben megállapí
tott o ly opciójog gyakorlása elé, am ely az érdekelteknek megengedi, hogy 
a cseh-szlovák állampolgárságot megszerezzék, vagy meg ne szerezzek!.

6. cikk.

A cseh-szlovák területen való születés puszta tényével jogérvényesen 
megszerzi a cseh-szlovák állampolgárságot m inden személy, akit születé
sénél fogva valam ely más állampolgárság nem illet meg.

7. cikk.

M inden cseh-szlovák állam polgár faji, nyelvi vagy vallási különbség 
nélkü l a törvény előtt egyenlő és ugyanazokat a polgári és po litikai jo 
gokat élvezi.

Vallási, hitbeli' vagy felekezeti különbség a polgári és politikai jogok1 
élvezete, igy «nevezetesen: nyilvános állások, hivatalok és méltóságok el
nyerése vagy a különféle foglalkozások és iparok g ya k o ris a  tekintetében  
egyetlen cseh-szlovák állampolgárra sem lehet hátrányos.

Egyetlen cseh-szlovák állam polgár sem korlátozható! bárm ely nyelv  
szabad ̂ használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallás, gö sajtói 
utján történő vagy bárm ilyen közzététel terén vagy a nyilvános gyűlé
seken.

A Cseh-Szlovák K orm ánynak a hivatalos nyelv megállapítására vo
natkozó intézkedését nem érintve, a nem cseh nyelvű cseh-szlovák állam 
polgárok nyelvüknek a bíróságok előtt akár szóban, akár írásban  
használata tekintetében megfelelő könnyítésekben fognak részesülni.

19* .
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8. cikk.
Azok a cseh-szlovák állam polgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi 

kisebbségekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot 
és ugyanazokat a biztosítékokat élvezik, m in ta  többi cseh-szlovák {ál
lampolgárok. Nevezetesen joguk van saját költségükön jótékonysági, val
lási vagy szociális intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket léte
síteni, igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban sut
ját nyelvüket szabadon használják és vallásukat szabadon gyakorolják.

9. cikk.

O lyan városokban és kerületekben, ahol nem cseh nyelvű cseh
szlovák állam polgárok jelentékeny arányban laknak, a Cseh-Szlovák K o r
m ány a közoktatásügy terén megfelelő könnyítéseket fog engedélyezni 
a végből, hogy ily  cseh-szlovák állampolgárok gyermekeit saját nyelvükön  
tanítsák. E z  a rendelkezés nem akadályozza a Cseh-Szlovák K orm ányt 
abban, hogy a cseh nyelv oktatását kötelezővé tegye.

Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban  
laknak oly cseh-szlovák állam polgárok, akik faji, vallási vagy nyelv i 
kisebbségekhez tartoznak, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt keli 
biztosítani m indazoknak az összegeknek élvezetéből és felhasználásából^ 
amelyek a közvagyon terhére állam i, községi vagy más költségvetésekben 
nevelési, vallási vagy jótékonysági célokra fordittatnak.

II. FEJEZET.
10. cikk.

Cseh-Szlovákország kötelezi magát arra, hogy a ruthéneknek a K ár
pátoktól délre fekvő területét, a Szövetséges és Társult Fő hatalm ak1 általi 
megállapított határok között, a Gseh-Szlovák Állam  kebelében autonóm  
egység alakjában oly szervezettel látja el, am ely a Cseh-Szlovákország 
egységével összeegyeztethető legszélesebb körű autonóm iával rendelkezik.

11. cikk.

A (ruthéneknek a Kárpátoktól délre fekvő területe autonóm Ország
gyűléssel fog bírni. E z  az Országgyűlés fogja a törvényhozó hatalm at 
gyakorolni a nyelv-, közoktatási és vallásügyekben, valam int a helyi köz- 
igazgatási és m inden egyéb oly kérdésekben, amelyeket a Cseh-Szlovák 
Állam ti örvényei hatáskörébe fognak utalni. A ruthének területének K o r
m ányzóját a Cseh-Szlovák Köztársaság E lnöke nevezi ki s a Korm ányzó  
a riíthén Országgyűlésnek lesz felelős.

12. cikk.
Cseh-Szlovákország hozzájárul ahhoz, hogy a ruthének területének? 

hivatalnokait, am ennyire lehetséges, e terület lakói közüt válasszák.

13. cikk.

Cseh-Szlovákország a ruthének területének méltányos képviseletet b iz
tosit a Csch-Szlovák Köztársaság törvényhozó gyűlésében, amelybe az em
lített terület a Cseh-Szlovák Köztársaság alkotm ányának megfelelő món 
dón választolt képviselőket fog k ü ld e n i/M in d a zo n á lta l a képviselőknek a 
cseh-szlovák Országgyűlésen nem  lesz szavazati joguk oly törvényhozási 
kérdésekben, am elyekkel egyező kérdések a ru lhén  Országgyűlés hatás
körébe vannak utalva.
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14. cikk.
Cseh-Szlovákország hozzájárul ahhoz, bogy amennyiben az I. és 

11. fejezetek rendelkezései oly személyeket érintenek, akik faji, vallási 
vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetközi! 
érdekű kötelezettségek és a Nemzetek Szövetségének védelme alatt fog
nak állni. Ezek a "rendelkezések a Nemzetek Szövetsége Tanácsa több
ségének hozzájárulása nélkül nem változtathatók meg. Az Eszakamerikai 
Egyesült-Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japán 
kötelezik magukat, hogy nem tagadják meg hozzájárulásukat az emlitett 
cikkeknek egyetlen olyan módosításától sem, amelyet a Nemzetek Szö
vetsége Tanácsának többsége megfelelő formában elfogadott.

Cseh-Szlovákország hozzájárul ahhoz, bogy a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsa minden egyes tagjának meg legyen az a joga, hogy a Tanács 
figyelmét e kötelezettségek valamelyikének megsértésére vagy megsértésének! 
veszélyére felhivja hogy a Tanács oly módon járhasson el és oly uta
sításokat adhasson, amelyek a z  adott esetben alkalmasaknak és hat
hatósaknak mutatkoznak.

Cseh-Szlovákország azonkívül hozzájárul ahhoz, hogy abban az 
esetben, ha ezekre a cikkekre vonatkozó jogi vagy ténykérdésekről a 
Cseh-Szlovák Kormány és valamely Szövetséges és Társult Főhatalom 
vagy bármely más oly Hatalom között merülne fel véleménykülönbség, 
amely Hatalom a Nemzetek Szövetsége Tanácsának tagja, ez a vélemény- 
különbség a Nemzetek Szövetségéről szóló Egyességókmá^y 14. cikke ér
telmében nemzetközi jellegű vitának tekintendő. A Cseh-Szlovák Kor
mány hozzájárul ahhoz, hogy minden ilynemű vitás kérdés, ba a másik 
fél kéri, az Állandó Bíróság elé terjesztessék. Az Állandó Bíróság döntése 
ellen felebbezésnek nincs helye s a határozat ugyanolyan erejű és érvényű, 
mint az Egyességokmány 13. cikke értelmében hozott határozat.

111. FEJEZET,
15. cikk.

Minden Szövetséges és Társult Hatalom egyrészről és a Cseh-Szlovák 
Állam másrészről egymás fővárosaiba diplomáciái képviselőket, vala
mint országaik városaiba és kikötőibe főkonzulokat, konzulokat, al- 
konzulokat és konzuli ügynököket nevezhetnek ki.

Mindazonáltal a főkonzulok, konzulok, alkonzulok és konzuli ügy
nökök csak akkor kezdhetik meg hivatalos működésüket, ha attól a 
Kormánytól, amelynek területére "küldetlek, a szokásos módon megerő
sítést nyertek.

A főkonzulok, konzulok, alkonzulok és konzuli ügynökök mind
azokat az előnyöket, kivételeket és kiváltságokat élvezni fogják, amelyek 
a legnagyobb kedvezményt élvező nemzet konzuli képviselői számára 
biztosítva" vannak, vagy biztosítva lesznek.

16. cikk.
A Cseh-Szlovák Állam vámtarifájának életbeléptetéséig a Szövetsé

ges vagy Társult Államokból származó áruk a Cseh-Szlovák Állam terü
letére való bevitelüknél nem fognak azoknál a legkedvezőbb vámoknál 
magasabb vámokkal sujtatni, mint amelyek ugyanazon áruk bevitelénél 
az 1914. julius 1-én érvényben állott osztrák-magyar vámtarifa alapján 
alkalmazhatók voltak.

17. cikk.
A Cseh-Szlovák .Állam kötelezi magát, hogy nem köt semminemű 

olyan szerződést, egyezményt vagy megegyezést és hogy nem tesz semmi
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féle olyan intézkedést, amely meggátolná őt abban, hogy a jelen (Szer
ződés életbelépésétől számított öt éven belül, a Nemzetek Szövetségének* 
védelme alatt más Államok kereskedelmének egyenlő elbánásban valá 
részesítése iránt esetleg kötendő általános egyezményben résztvehessen.

Hasonlóképen kötelezi magját a Cseh-Sáovák Állam, hogy minden 
kedvezményt vagy mindén kiváltságot, amelyet ugyanezen öt évi időtar
tam alatt a vámügy terén valamely oly Aljamnak engedélyezne, amellyel 
a Szövetséges vagy Társult Hatalmak 1914. évi augusztus hava óta hadi- 
állapotban voltak, minden Szövetséges vagy Társult Hatalomra is ki fog 
lerjeszteni, kivéve azokat a kedvezményeket, vagy kiváltságokat, amelye
ket az Ausztriával a mai napon kötött Békeszerződés 222. cikkében Kö
rülírt vámügyi megállapodások értelmében engedélyezne.

18. cikk.
A fentemlitetl általános Egyezmény megkötéséig a Cseh-Szlovák As

iana kötelezi magát, hogy minden oly Szövetséges és Társult Hatalom ha
jóit, amely a cseh-szlovák hajók számára a viszonosságnak megfelelő el
bánást biztosítja, ugyanolyan elbánásban fogja részesíteni, mint a saját 
vagy a legnagyobb kedvezményt élvező nemzet hajóit.

19. cikk.
A forgalom és az átvitel szabadságának biztosítása és fenntartása 

iránt a Nemzetek Szövetségének védelme alatt kötendő általános egyez
mény létrejöttéig, a Cseh-Szlovák Állam kötelezi magját,, hogy személyek
nek, áruknak, hajóknak, kocsiknak, vagjgonoknak és postai szállítmá
nyoknak, akik, illetőleg amelyek a Szövetséges és Társult Államok vala
melyikéből származnak vagy oda vannak' rendelve, szabad átvitelét csehr 
szlovák területen á t biztosítja és hogy azokat a könnyítések, illetékek, 
korlátozások tekintetében vagy minden más tekintetben legalább oly ked
vező elbánásban crészesiti, mint amilyent a cseh-szlovák vagy bármely 
más, kedvezőbb elbánásban részesülő nemzetiségű, származású, behozatalu 
vagy tulajdonú személyek, áruk, hajók, kocsik, vaggonok és postai 
szállítmányok élveznek.

Minden illeték, amely a Cseh-Szlovák Államban ezt az átmeneti for
galmat terheli, e forgalom feltételeivel összhangban kell, hogy álljon. Az. 
átviteli áruk mentesek lesznek minden vám vagy egyéb illeték alól.

A Cseh-Szlovák Államon át irányuló forgalomra nézve közvetlen át
meneti díjszabások és a Gseh-Szlovák Állam és valamely Szövetséges vagy 
Társult Hatalom között ez utóbbi Állam kívánságára, közvetlen menet
jegyek és fuvarlevelekre nézve közvetlen díjszabások lesznek létesítendők*

Az átmenet szabadsága a postai, távirdai és távbeszélői forgalomra 
is kiterjed.

Egyetértés áll fenn arra nézve, hogy egy Szövetséges vagy Tár
sult. Hatalom sem követelheti ezeknek a rendelkezéseknek előnyeit {terü
letének' oly részére nézve, amelyen ugyanazon kérdés tekinteteben jxem, 
biztosítaná a viszonosságnak megfelelő elbánást.

Ha a jelen Szerződés életbelépésétől számított öt éven belül a fen
tiekben megjelölt általános Egyezmény a Nemzetek Szövetségének .vé
delme alatt nem köttetnék meg, a Cseh-Szlovák Állam jogosítva lesz bár
mikor a fenti rendelkezéseknek véget vetni, feltéve, hogy tizenkét hő- 
nappal előbb ezt a Nemzetek Szövetsége főtitkárságának bejelenti.

20. cikk.
A Cseh-Szlovák Állam kötelezi magát, ho^y a jelen Szerződés meg

kötésétől számított 12 hónapon belül az I. függelékben felsorolt £iem- 
zetközi egyezményekhez csatlakozni fog.
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A Cseh-Szlovák Állam kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított öt éven belül, a Nemzetek Szövetségének Tanácsa ál
tal jóváhagyott és az I. Függelékben felsorolt valamely egyezmény helyet
tesítésére rendelt minden uj egyezményhez csatlakozni; fog.

A Cseh-Szlovák Kormány kötelezi magát, hogy tizenkét hóna pori,belül 
a Nemzetek Szövetsége főtitkárságának be fogja jelenteni, vájjon kíván-e 
a Cseh-Szlovák Állam a II. Függelékben felsorolt egyik vagy mindkét 
egyezményhez csatlakozni vagy sem.

A Cseh-Szlovák Állam, a viszonosságnak megfelelő elbánást feltéte
lezve, kötelezi magát, hogy mindaddig, amig az I. Függelékben felsorolt 
két utolsó egyezményhez csatlakozni fog, a Szövetséges vagy Társult Ha
talmak állampolgárai részére ipari, irodalmi és művészeti tulajdonjoguk1 
védelmét hatályos intézkedésekkel biztosítani fogja. Ha valamely Szövet
séges és Társult Hatalom nem csatlakoznék az említett egyezményekhez, 
a Cseh-Szlovák Állam mindaddig, mig a szóbanforgó Szövetséges vagy, 
Társult Hatalommal e célból kétoldalú szerződést vagy megegyezést nein 
köt, ezt a hatályos védelmet ugyanazon feltételek mellett továbbra is biz- 
tositani fogja.

A Cseh-Szlovák Állam mindaddig, míg az I. Függelékben felsorolt; 
többi egyezményhez nem csatlakozik, a Szövetséges és Társult Hatalmak! 
állampolgárai számára bztositani fogja azokat az előnyöket, amelyek 
őket a szóban levő Egyezmények értelmében megilletnék.

A Cseh-Szlovák Állam beleegyezik egyébként abba, hogy a viszonos- ✓  
Ságnak megfelelő elbánást feltételezve elismeri és megvédi a Szövetséges 
és Társult Hatalmak állampolgárainak mindazokat az ipari, irodalmi és 
művészeti tulajdonjogait, amelyek területének minden részén javukra 
elismerést nyertek vagy a hadíállapot be nem következte esetén elismer 
rést nyertek volna. Evégből a Cseh-Szlovák Állam részükre engedélyezni 
fogja azoknak a határidőknek kedvezményét, amelyeket az Ausztriával 
kötött Szerződés -259. és 260. cikkei megállapítanak.

I. Függelék.
Postai egyezmények.

Az egyetemes posta-egyesületre vonatkozólag Bécsben 1891. évi) Ju
lius hó 4-én kötött egyezmények és megegyezések;

A posta-egyesületre vonatkozólag Washingtonban 1887. évi juniüs hó 
15-én kötött egyezmények és megegyezések.

A posta-egyesületre vonatkozólag Rómában 1906. éri május hó 26-án 
kötött egyezmények és megegyezések.

Távíró- és szikratávíró-egyezmények.
A Szentpétervárott 1875. évi julius hó 10/22-én kötött nemzetközi! 

lávir ó-egyezmény ek.
A nemzetközi távírókonferencia által Lisszabonban 1908. évi Ju

nius hó; 11-én megállapított szabályzatok és díjszabások.
Az 1912. éri julius hó 5-én kötött szikratávíró-egyezmény.

Vasúti egyezmények.
A Bemben 1890. éri október hó 14-én, 1893. évi szeptember hó 

20-án, 1895. éri julius hó 16^án, 1898. éri junius hó 16-án lés 1906  ̂ évi 
szeptember hó 19-én kötött egyezmények és megegyezések, valamint pz 

* említett egyezmények alapján létrejött és használatban áljój kiegiészitŐ 
rendelkezések.

A vámvizsgálat alá eső teherkocsiknak1 vámzárral való ellátása tár
gyában 1886. évi május hó 15-én kötött megegyezés és az 1907. évi május 
hó, 18-án kelt jegyzőkönyv.
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A vasutak és a vasúti anyagok műszaki egysége tárgyában 1886. 
évi május hó 15-én kötött és 1907. évi május hó 18-án módosított meg
egyezés.

Egészségügyi egyezmény.
Az 1894. évi ápijüis hó 3-án, 1897. évi március hó 19-én iés 1903.. 

évi december hó 3-án Kötött párisi és bécsi egyezmények.

Egyéb egyezmények. %
Az iparban alkalmazott nők éjjeli munkájának eltiltása tárgyában 

1906. évi szeptember hó 26-án kötöd egyezmény.
A fehér foszfor használatúnak a gyufagyárában való eltiltására vo

natkozólag 1906. évi szeptember hó 26-án kötött egyezmény.
A leánykereskedés elnyomása tárgyában 1904. évi május hó 18-án 

és 1910. évi május hó 4-én kötött egyezmények.
A fajtalan közlemények forgalmának elnyomása tárgyában 1910. évi 

május hó 4-én kötött egyezmény.
Az ipari tulajdon védelme tárgyában Parisban 1883. évi március hó 

20-án kötött és \\ ashingtonban 1911. évi junius hó 2-án módosított nem
zetközi egyezmény.

Az irodalmi és művészeti müvek védelme tárgyában Bernben 1886. évi 
szeptember hó 9-én kötött, Berlinben 1908. évi november hó 15-én mó
dosított és a Bernben 1914. évi március hó 20-án aláirt póljegyzőkönyv- 
vel kiegészített nemzetközi egyezmény.

II. Függelék.
Az áruk * származására vonatkozó hamis megjelölések eltiltása iránt 

Madridban 1891. évi április hó 14-én kötött és 'Washington 1911-ben iát- 
vizsgált megegyezés.

A gyári védjegyek nemzetközi belajstromozása iránt Madridban 1891. 
évi április hó 14-én kötött és Washingtonban 1911-ben átvizsgált meg
egyezés.

21. cikk.
A Szövetséges és Társult Hatalmak számára biztosított minden jog 

és kiváltság egyúttal minden olyan Államra is kiterjed, amely a Nemzetek 
Szövetségének tagja.

A jelen Szerződés, amely francia, angol és olasz nyelven állíttatott 
ki és amelynél eltérés esetében a francia szöveg lesz irányadó, meg fog 
erősittetni. Á szerződés az Ausztriával kötött békeszerződéssel egyidejűleg 
fog élctbclépni.

A megerősítő okiratok letétele Párisban fog végbemenni.
Azok a Hatalmak, amelyek Kormányának Európán kivül van a 

székhelye, arra szorítkozhatnak, hogy a Francia Köztársaság Kormányá
val párisi diplomáciai képviselőjük utján tudatják saját megerősítésük meg
történtét és ebben az esetben mielőbb át kell szolgál la tniok a vonatkozó 
okiratot.

A megerösitő okiratok letételéről jegyzőkönyv fog fclvélelni.
A Francia Kormány minden aláíró Hatalommal közli a megerősítő 

okiratok letételéről felvett jegyzőkönyvnek megfelelően hitelesített egy-egy # 
másolatát.

Ennek hiteléül a fentnevezett meghatalmazoltak a jelen szerződést 
aláírták.

Kelt Saint-Germain-en-Layeben, az ezerkilencszáztizenkilencedik jévi 
szeptember hó tizedikén egyetlen példányban, amely a Francia Köztársa-



ság Kormányának levéltárában marad elhelyezve és amelynek hiteles má
solatát minden egyes aláíró Hatalom részére meg kell küldeni.

(P. H.) Frank L. Polk.
(P. H.) Henry White.
(P. H.) Tasker H. Bliss.
(P. H.) Arthur James Balfour.
(P. H.)
(P. H.) Milner.

(P. H.) Geo. N. Bames.
(P. H.) A. E. Kemp.
(P. H.) G. F. Pearce.
(P. H.) Milner.
(P. H.) Tlios. Mackenzie.
(P. H.) Sinha of Baipur.
(P. H.) G. Clemenceau.
(P. H.) S. Pichon.
(P. H.) L.-L. Klotz.
(P. H.) André Tardieu.
(P. H.) Jules Gambon.
(P. H.) Tom. Tittoni.
(P. H.) Vittorio Scialoja.
(P. H.) Maggiorino Ferrariis.
(P. H.) Guglielmo Marconi.
(P. H.) S. Chinda.
(P. H.) K. Matsui.
(P. H.) H. Ijuin.
(P. H.) D. Karel Kramar.
(P. H.) Hr, Eduard Benes.

A békeszerződes 59. cikkéhez.
A nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról szóló kormányrendelet tör

vénykezési szabályainak végrehajtása tárgyában a m. kir. igazságügy
miniszter 1262/1920. I. M. szám alatt bocsátott ki! rendeletet (1. a Buda
pesti Közlöny 1920. évi január hó 23-án megjelent számában).
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A magyar és az osztrák békeszerződések rendelkezéseinek
összehasonlítása.

A magyar békeszerződésnek és az osztrák békeszerződésnek tudva
levőleg nemcsak a rendszere és a beosztása ugyanaz, hanem rendelkezé
seik nagyrészt szór ól-szóra is megegyeznek.

Annál a szoros kapcsolatnál fogva, amelyben a legutóbbi időkig 
Ausztriával állottunk, nem lesz érdektelen a két békeszerződés rendelke
zéseit egymással összehasonlítani.

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a magyar békeszerződés egyes 
cikkeinek az osztrák békeszerződés mely cikkei felelnek meg s hogy a 
békeszerződésben mely cikkek azok, amelyeknek megfelelő "rendelkezé
seket a másik békeszerződés nem tartalmaz.

Ott, ahol a két békeszerződés megfelelői cikkei — a szerződő felek 
különbözőségéből folyó elnevezésektől s egyéb magától; értetődő különb
ségektől eltekintve — lényegesebb eltérést mutatnak, ezekre az eltéré
sekre az alábbi táblázatban jegyzet alakjában utalunk. A lényegtelen el
térések nincsenek jelezve.

Magyar Osztrák Magyar Osztrák
békeszerződés békeszerződés békeszerződés békeszerződés

Bevezetés1) Bevezetés1) 48-49. cikk 53—54. cikk
1—26. cikk 1—26 cikk 50. cikk7) 55 cikk7)
Függelék Függelék 51. cikk 56. cikk
27. cikk2) 27. cikk2) — 57. cikk

28—35. cikk 28-35. cikk 52. cikk 58. cikk
36. cikk3) 36. cikk3) 53. cikk —
37. cikk 40. cikk 54—57. cikk 62—65. cikk

— 41. cikk 58. cikk, 1-4. bek. 66, cikk
38. cikk4) 42, cikk4) 58. cikk, 5. bek. 67. cikk

— 43—44. cikk 59—60. cikk 68-69. cikk
39. cikk 37. cikk 61. cikk 70. cikk— 38—39. cikk — 71—75. cikk

40. cikk4) 45. cikk 1-2 bek.4) 62. cikk, 1. bek. 76. cikk
— 45. cikk 3—5 bek. 62. cikk, 2. bek. 77, cikk

41-42. cikk 46—47. cikk 63. cikk 78, cikk
43. cikk5) 48. cikk5) — 79. cikk

— 49—50. cikk 64. cikk8) 80. cikk8)
44. cikk 1. bek.4) 51. cikk4) 65-66. cikk 81-82. cikk

b 44. cikk 2—3 bek. 52. cikk 67-69. cikk 83—85. cikk
45. cikk6) 59. cikk6) 70. cikk4) 86. cikk4)
46. cikk — 71. cikk —

i 47. cikk 1. bek4) 60. cikk4) 72. cikk 87. cikk
í 47. cikk 2—3 bek. 61. cikk 73. cikk 88. cikk
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Magyar Osztrák Magyar Osztrák
békeszerződés békeszerződés békeszerződés békeszerződés

74. cikk, 1. bek. 
74. cikk, 2. bek. 

75—78. cikk 
79. cikk 

80—85. cikk 
86—93. cikk 
94—96. cikk 
97—101. cikk 
102—103. cikk 

104. cikk9) 
105—106. cikk

107. cikk10)
108. cikk9) 

109—110. cikk 
111—112. cikk
113—114. cikk

115. cikk11) 
116, cikk 

117—119. cikk 
I—V. Táblázat 

120. cikk12) 
121. cikk 

122. cikk13) 
123—127. cikk 
128-132. cikk 
133—136. cikk 

137. cikk14) 
138-139 cikk 
140—143 cikk 
144—147. cikk 

148. cikk15) 
149-154. cikk 
155—156. cikk 
157—160. cikk 
161—164. cikk 

165. cikk4) 
166—169. cikk 

170. cikk16)
171—174. cikk 

1. Függ.
II. Függ.17)
III. Függ.

IV. Függ. l-5.§18) 
IV. Függ., 6. §.

V. Függ.19)
VI. Függ.14) 

175—176. cikk
177. cikk, 1. bek. 
177. cikk, 2. bek.

89. cikk
90. cikk 

91—94. cikk
95. cikk 

96—101. cikk 
102-109. cikk 
110-112. cikk 
113-117. cikk 
118—119. cikk 

120. cikk9) 
121—122. cikk

123. cikk10)
124. cikk9) 

125-126, cikk 
127-128. cikk 
129—130. cikk

131. cikk 
132. cikk, 1—4 bek.11) 
132. cikk. 5. bek, 
133—135. cikk 
I—V. Táblázat 

136. cikk12) 
137. cikk 

138. cikk13) 
139-143. cikk 
144-148. cikk 
149—152. cikk 

153, cikk14) 
154—155. cikk 
156—159. cikk 
160—163. cikk 

164. cikk15) 
165—170. cikk 
171—172. cikk 
173-176. cikk 
177—180. cikk 

181. cikk4) 
182—185. cikk 

186. cikk16) 
187-190. cikk 

I. Függ,
II. Függ.17)
III. Függ.

IV. Függ., l-5.§18)

IV. Függ^ 6—7.§
V. Függ.19)
VI. Függ.14) 

191-192. cikk 
193. cikk., 1, bek.

196. cikk

177. cikk, 3. bek.
178. cikk
179. cikk

180. cikk
181. cikk20)
182. cikk 

183. cikk21)
184—185 cikk 

186. cikk22) 
Függelék23) 

187—188 cikk 
189. cikk24) 
Függelék 
190. cikk 

191. cikk25) 
192, cikk 

193. cikk26) 
194-199. cikk 
200-203. cikk 

204. cikk27) 
205—206. cikk

207. cikk. 1 -3  p.4) 
207. cikk, 4. p. 
207. cikk, 5. p. 
207. cikk, 6. p.

208. cikk
209. cikk

210. cikk, 1 -2 . bek. 
210. cikk. 3. bek. 
211—214. cikk 
215—216. cikk 
217—230. cikk 

231, cikk 
Függelék28) 

232. cikk, I. p.29) 
232. cikk, II-IV. p, 

233. cikk 
Függelék89) 
234. cikk31) 

235 -238 . cikk 
Függelék
239, cikk 
Függelék

240. cikk 
241—245 cikk 
246-248. cikk

249, cikk82)
250. cikk33)

193. cikk, 2. bek.
194. cikk
195. cikk

I—IV, Függ. 
197. cikk 

198. cikk20) 
199. cikk 

200. cikk21) 
201—202. cikk 

203. cikk22) 
Függelék23) 

204-205. cikk 
206, cikk24) 
Függelék 
207. cikk 

208. cikk25) 
209. cikk 

210. cikk26) 
211-216. cikk 
217-220. cikk 

221. cikk27) 
222-223, cikk 
224. cikk, 1. p. 
224. cikk 2-4. p.4)

224. cikk, 5. p.

225. cikk
226. cikk
227. cikk 

228—231. cikk 
232-233. cikk 
234—247. cikk

248. cikk 
Függelék28) 
249. cikk29)

250. cikk 
Függelék86) 
251. cikk81) 

252—255. cikk
Függelék
256. cikk
Függelék
257. cikk 

258-262. cikk 
263-265. cikk

266. cikk82)
267. cikk88)



300

Magyar
békeszerződés

Osztrák
békeszerződés

Magyar
békeszerződés

Osztrák
békeszerződés

251—254. cikk 268—271, cikk 305. cikk
255. cikk34) 272. cikk34) — 321. cikk

256-258. cikk 273—275. cikk 306. cikk39) 322. cikk39)
259. cikk — 307. c ik k , 1 - 2 .  b e k . 323, cikk

260—267, cikk 276—283, cikk 307. c ik k , 3. és  4. b e k . 324. cikk
268-273. cikk 284—289. cikk 308. cikk. 325. cikk

274. cikk 290. cikk 309—310. cikk 326-327. cikk
275. cikk35) 291. cikk35) 311—313. cikk 328-330. cikk

276—284. cikk 292—300. cikk 314, cikk 331, cikk
285—287. cikk [301—303. cikk 315—327. cikk 332-344. cikk

288. cikk30) 304. cikk30) 328—348. cikk 345—365. cikk
289—291. cikk 305-307. cikk 349—351. cikk 366-368. cikk

— 308. cikk 352—354. cikk 3G9—371. cikk
292. cikk, 1— 3.bek.37) 309, cikk37) Függelék Függelék
292. c ik k , 1 - 3  bck .a7 ) 310. cikk37) 355. cikk 372. cikk

293, cikk 356-357. cikk 373—374. cikk
294. cikk 311. cikk Függelék Függelék

295-299. cikk 312—316. cikk 358—364. cikk 375-381. cikk
300. cikk 317. cikk Z á ró  r e n d e lk e z é s e k Záró rendelkezések
301. cikk 318. cikk Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv

302. cikk38) 319, cikk38) Nyilatkozat Nyilatkozat
303. cikk
304. cikk 320, cikk

— K ü lö n  n y i l a tk o z a t

1) A magyar Bsz. bevezetésének nyolcadik bekezdésében előfordulói 
hivatkozás a Magyarországgal 1918. évi november 13-án kötött katonai] 
egyezményre az "osztrák Bsz. bevezetésében nincs meg, viszont az osztrák 
Bsz. bevezetésében a meghatalmazottak felsorolását megelőző három be
kezdés a magyar Bsz. bevezetéséből hiányzik. A meghatalmazottak felsoro
lásánál előforduló nevek túlnyomó részben különbözők a két B z.-ben.

2) A magyar Bsz. 27. cikke Magyarország, az osztrák Bsz. 27. cikke 
peedig Ausztria határait állapi íja meg s igy e két cikk rendelkezései ter
mészetesen egészen eltérnek egymástól.

3) Az osztrák Bsz. 36. cikke négy bekezdésből áll; a magyar Bsz: 
36. cikke ellenben e rendelkezések közül — lényegesen eltérő szövegezés
sel — csupán az első bekezdésben foglaltakat tartalmazza.

4) Készben eltérő szöveg.
°) Az osztrák Bsz. 48. cikkének második bekezdése nincs meg a ma

gyar Bsz. 43. cikkében.
°) Eltérő szöveg.
7) Az osztrák Bsz. 55. cikkének második bekezdése nincs meg a ma

gyar Bsz. 50. cikkében.
8) Az osztrák Bsz. 80. cikke alapján Magyarország javára nem lehet 

optálni, holott a magyar Bsz. 64. cikke alapján Ausztria javára lehet
9) A magyar hadsereg létszáma 35.000 főben, az osztráké 30.000 

főben van megállapítva.
10) A magyar B szl 107. cikke első bekezdésének utolsó mondata nincs 

meg az osztrák Bsz. 123. cikkében.



301

n) A magyar Bsz. 115. cikke első bekezdésének utolsó mondata 
nincs meg az osztrák Bsz. 132. cikkében.

12) A magyar Bsz. 120. cikke utolsó bekezdésének második mon
data nincs meg az osztrák Bsz. 136. cikkében.

13) A magyar Bsz. 122. cikkének utolsó bekezdése nincs meg az osztrák 
Bsz. 138. cikkében.

u ) Az első bekezdés részben eltérő szövegezésű.
lö) A magyar Bsz. 148. cikkének második bekezdésében megállapi- 

tott határidő (1920. január 1.) helyett az osztrák Bsz. 164. cikkének má
sodik bekezdésében 1919. junius 1. van határidőül megállapitva.

lc) A magyar Bsz. 170. cikke a világháborút 1914—1920. évi háború
nak nevezi, az osztrák Bsz. 186. cikke ellenben 1914—1919. évi háborúnak.

17) A II. Függ. 16. §-ának utolsó bekezdése részben eltérő szövege
zésű a két Bsz.-ben.

18) A IV. Függ. 3. §-ánál az osztrák Bsz.-ben előforduló második 
bekezdés nincs meg a magyar Bsz.-ben; további eltérés, hogy az osztrák! 
Függelék 2. a) pontjában" és a 4. §. harmacük bekezdésében nincs •sző 
vasúti anyagokról.

19) A z. V. Függ. 1. §-ánál a magyar Bsz.-ben előforduló utolsó be
kezdés nincs meg az osztrák Bsz.-ben. A 3. §-ban megállapított /határ
idő a magyar Bsz.-ben 1920. julius 1, az osztrák Bsz.-ben 1920. január 1.

2,}) Az első bekezdés első mondata és a második bekezdés vége rész
ben eltérő szövegezésű; a magyar Bsz. 181. cikkének harmadik és ötö
dik bekezdése, valamint ennek a) és b) pontjai nincsenek meg az osztrák 
Bsz. 198. cikkében.

21) A magyar Bsz. 183. cikkének' utolsó bekezdése nincs meg az 
osztrák Bsz. 200. cikkében.

L'2) Az 1. pont első bekezdése részben eltérő szövegezésű; ezenkívül 
a magyar Bsz. 186. cikke 2. pontjának első bekezdésében előforduló 
utolsó mondat nincs meg az osztrák Bsz. 203. cikkében.

L'3) Az osztrák Függelék első és tizedik bekezdésének második mon
data nincs meg a magyar Függelékben, viszont a magyar Függelék utolsó 
három bekezdése nincs meg az osztrák Függelékben.

“4) A 6. pont részben eltérő szövegezésű. A magyar 189. cikkben elő
forduló 15. pont nincs meg az osztrák 206. cikkben.

“ö) A második bekezdés részben eltérő szövegezésű. Az osztrák Bsz. 
208. cikke utolsóelőtti bekezdésének 3. pontja nincs meg a magyar Bsz. 
191. cikkében. Az utolsó bekezdésben előforduló felsorolás a magyar 
Bsz.-ben nem tesz emlitést a Lengyel Királyságról.

26) Az 1. pont eltérő szövegezésű.
27) A magyar Bsz. 204. cikke az 1906. évi osztrák-magyar vámtari

fára, az osztrák Bsz. 221. cikke pedig az 1906. évi február hó 13-iki 
osztrák-magyar vámtarifára utal. *

*8) A Függelék 3. §-a, valamint a 11. és 16. §-ok első bekezdése 
részben eltérő szövegezésüek a két Bsz.-ben.

29) A b) pont utolsó bekezdése részben eltérő szövegezésű a két 
Bsz.-ben.

30) Az 1. §. utolsó bekezdése részben eltérő szövegezésű a két Bsz.-ben.
51) Az osztrák Bsz. 251. cikke c) pontjában előforduló (hivatkozás

Brazíliára nincs meg a magyar Bsz. 234. cikkében.
82) A hatodik bekezdés részben eltérő szövegezésű. A magyar Bsz.
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249. cikkének? utolsó két bekezdése nincs meg az osztrák Bsz. 266. cik
kében.

35) A magyar Bsz. 230. cikkének? harmadik bekezdése nincs meg az 
osztrák Bsz. 267. cikkében.

M) A magyar Bsz. 255. cikkének utolsó bekezdése nincs meg az 
osztrák Bsz. 272. cikkében.

3ö) Az első bekezdés részben eltérő szövegezésű. Az osztrák Bsz. 291. 
cikkének második bekezdése nincs meg a magyar Bsz. 275. cikkébén.

36) A magyar Bsz. 288. cikkének második bekezdése nincs meg az 
osztrák Bsz. 304. cikkében.

37) A magyar Bsz. 292. cikkének harmadik bekezdése az osztrák 
Bsz. 309. és 310. cikkének utolsó bekezdéseitől némi eltérést mutat.

38) A magyar Bsz. 302. cikkének második és harmadik bekezdése nincs 
meg az osztráK Bsz. 319. cikkében.

3*) A második pont eltérő a két Bsz.-ben.



Betüsoros mutató
a Békeszerződéshez.

A magyar békeszerződés nagy anyagánál, valamint az abban szabá
lyozott kérdések rendkívüli sokféleségénél fogva egy teljes részletességgel! 
megszerkesztett betüsoros mutató önálló kötetet tenne ki. Erre való tekin
tettel — figyelembe véve a jelen mü célját is — a mutató összeállításánál! 
bizonyos rövidségre kellett törekedni; s ebből az okból az alábbi betűi- 
soros mutató nem is tart igényt arra, hogy a teljes részletesség kívánal
mainak mindenben megfeleljen. Remélhető azonban, hogy a mutató ebben 
a korlátozott terjedelmében is alkalmas lesz az olvasót a békeszerződés 
cikkeinek útvesztőiben eligazítani.

A betüsoros mutató használatát illetően a következőket kell kiemelni:
A mutatóban előforduló számok (pl. 189.) a békeszerződésnek arra 

a cikkére utalnak, amely a vonatkozó rendelkezést tartalmazza. A cikkre 
utaló számhoz törtvonal alatt kapcsolt szám vagy betű (pl. 189/4., vagy, 
231/c) az illető cikk bekezdését vagy pontját jelzi1. Végül a; békeszerződési 
fü^elékei az azokat közvetlenül megelőző cikk számának felhívásával je
löltettek meg (pl. 233. Függ. 3. §.),

A. Á.
Abaujnádasd, 27/4.
Abaújvár. 27/4.
Ablaküveg újjáépítéshez, 174. IV. 

Függ. 2 -6 . §.
Acél újjáépítéshez, 174. IV. Függ. 

2- 6. § .
Adatszolgáltatás Szövetséges és Tár

sult kormányok részére, 77/2. 
Adók kivetése, 211/c.
— kivetése nemzetközi folyamon,

280.
Adományok volt Magyar Királyság 

állampolgárai részére, 249.
Adót Gusztáv, 233. Függ. 24. §., 39. 
Adós Hivatal, 231. Függ. 2. §. 
Adriai tengerhez átmenet szabad

sága, 294.
A fr ik a segédcirkáló, 121.
Aknarakó hajók, 122/3.
Aknák kiszolgáltatása, 125. 
Alapítványok, 232/III.
— volt Magyar Királyság állam

polgárai részére, 249.

Alhonzulok kinevezése Magyaror
szágba, 214.

Alsómihályi, 27/4.
Altisztek szolgálati kötelezettsége,

110.
Ant, 27/3.
Antonienhofy 27/1., 27/4.
Anyagok átadása fegyverszüneti 

szerződés alapján, 182.
Arad vármegye, 27/3.
Aranyfedezete első török bankjegy

kibocsátásnak, 193/1.
Aranykiviteli tilalom, 180/2.
Arany menny iség kiszolgáltatása ver- 

sailles-i békeszerződés alapján, 
193/4.

Argentina segédcirkáló, 121.
Argentínai Köztársaság a Nemzetek 

Szövetségében, 26. Függ.
Asztély, 27/4.
Atyás, 27/3.
Ausztrália a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Ausztria határainak elismerése, 

74/1-2.
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Ausztria-Magyarország volt uralko- 
dócsaládjának magánjavai, 83/2., 
92/3., 191/2.

Ausztriai vevők kedvezményezése, 
208/3.

Ausztriára vonatkozó politikai rendel
kezések, 71.

Ausztriával kötött békeszerződés, 
189/1—4., 6., 193/1.

— kötött egyezménvek, 225.
— kötött szállítási megállapodás, 

208/1.
— szemben kiviteli korlátozások, 

208/2.
— szemben különös vámelbánás 

biztosítása, 205.
— szemben Magyarország határai,
. 27/1. .

Agvuk száma magyar hadseregben, 
104/3.

Állam, mint a Nemzetek Szövetségé
nek tagja, 1/2.

Államadóssági Bizottság Egyiptom
ban, 90.

Államadósságok áthárulása, 186/1—2.
— átvállalása, 180/1—2.
— felosztása, 187/1.

Állami bizottságokban képviseleti-
— jogról lemondás, 192.
Allamjavak és birtokok átháramlása,

191.
Állampolgárai volt Magyar Király

ságnak, 246.
Állampolgárság elismerése Magyar- 

országon, 56.
— r megszerzése Cseh-Szlovák- 

Államban, 62.
— megszerzése Szerb'Horvát-Szlo- 

vén-Államban, 62.
— megszerzése születéssel, 57.
— utódállamokban, 61.

Állampolgárságról szóló rendelkezé
sek, 61—00.

Állandó bizottság fegyverkezés ellen
őrzésére 9.

— Nemzetközi Bíróság, 14., 348— 
348., 354.

— Nemzetközi Bíróság táviró- 
egyezmény értelmezésére, 310 7.

— Vízügyi Műszaki Bizottság, 293.
Állatok pótlása, 174, IV. Függ. 2—6. §.
— visszaszolgáltatása jóvátételre, 

168—169.
Álmosd,, 27/3.
Általános hadkötelezettség Magyar- 

országon, 103.
—rendelkezések III. Részhez, 78—78.

Általános rendelkezések V. Részhez, 
140—143.

— rendelkezések Vili. Részhez, 
161 174.

— rendelkezések X. Rész I. Feje
zetéhez, 215—216.

Ápolási költségei megszálló had
seregeknek, 181.

Ártánd, 27/3.
Áruátviteli kedvezmény, 203,
Árubeviteli kedvezmény és mentes

ség, 203.
Árucikkek pótlása, 174, IV. Függ. 

2- 6. § .
Áruforgalma magyar hajóknak, 277.
Árukiviteli kedvezmény és mentes-
. ség, 203.

Aruk átmenete Magyarország határán, 
271/1. '

— beviteli vámja, 200.
— kiviteli- vámja, 202.
— szabad átmenetele, 268/1.
— szállításának kedvezményes el

bánása, 295.
Árutőzsdei ügyletek, 238. Függ. 4. §.
Áthelyezése Nemzetek Szövetsége 

székhelyének, 7/2.
Átadása levéltáraknak, tervrajzok

nak, okiratoknak, 77.
Átcsatolt területek kikötőinek és vas- 

utjainak átengedése, 301.
— területekre vonatkozó rendel

kezések, 246—259.
— területen levő magyar hivatalos 

iratok és okmányok, 178,
Átengedett területek közigazgatá

sának levéltárai, okiratai, okmá
nyai, 77.

Áthárulása biztosított államadóssá
goknak, 186/1.

Átmenet szabadsága az Adriai tenger
hez, 294.

Átmeneti áruk vámmentessége, 268/3.
— forgalom szabadsága, 268/1.
— illetékek, 268/2—4,

Átmenő forgalom nemzetközi folya
mon, 279.

— forgalom szabadságának bizto
sítása, 23/e.

Átrepülési jog, 260—262.
— jog korlátozása, 263. #

Átruházása jóvátételi követeléseknek
és jogoknak, 196.

Átutazó kivándorlók ellenőrzése 269.
Átvezetési joga cseh—szlovák vona

toknak, 306—307.
Átviteli kedvezmények, 203.
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Badaló, 27/4.
Bagamér, 27/3.
Bankjegyek alakjában vállalt köte

lezettségek, 186/2., 188.
— lebélyegzése, 186. Függ.
— megsemmisítése, 189. Függ. 

3. §.
Barabás, 27/4.
Bárányavár, 27/2.
Barnaszén szállítása Lengyel- és 

Cseh-Szlovák országba, 207/4.
Baron Bruck segédcirkáló, 121.
Baron Call segédcirkáló, 121.
Batár, 27/4.
Battonya, 27/3
Bácsmadaras, 27 2.
Bánásmód a Szövetséges és Társult 

Hatalmak állampolgáraival, 211- 
214,

Bányajogok Marokkóban, 83/4.
Becserélése lebélyegzett értékpapírok

nak, 188.
— felülbélyegzett bankjegyeknek,

189/2.
Becsület ellen irányuló károk, 174.

I. Függ. 3.
Behozatala fegyvernek, lőszernek és 

hadi anyagnak, 118.
— légi járómüveknek és motorok

nak, 131.
Beiktatása nemzetközi szerződések

nek és megállapodásoknak, 18.
Belföldi kereskedelmi légi forga

lom, 265.
Belgium a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
— képviselői a Nemzetek Szövet

ségében, 4/1.
— kiküldöttei Jóvátételi Bizottság

ban, 174. 11. Függ. 2. §.
Belgiumra vonatkozó politikai rendel

kezések, 67.
Beit tengerszorosban hajózási illeté

kek, 217/7.
Benge, 27/2.
Bennszülött lakossággal bánásmód, 

23/b.
Bennszülöttek katonai kiképzése 22/5,
Berecsomaköz, 27/3.
Beregsurány, 27/4.
Sereg vármegye, 27/4.
Berek-Böszörm ény, 27/3.
Beremend, 27/2.
ifcr/r/-tanya, 27/4.
Bernecze> 27/4.

Berni egyezmény ipari tulajdon vé
delméről, 241.

— egyezmény irodalmi- és művé
szeti művek védelméről, 222 .

— vasúti árufuvarozási egyezmé
nyek, 296

Beszolgáltatása osztrák-magyar bank
jegyeknek, 189/4—5., 189. Függ. 
1. §•

Betegségek elhárítása és legyőzése,
23/f.

Bevitele áruknak és nyerstermények
nek, 2(H).

Beviteli kedvezmények, 203.
— vámok, illetékek és tilalmak, 270. 

Bécsi kongresszus, 358.
— szerződés I860, október 3-áról, 

179.
Béke fenntartását biztositó megegye

zések, 21 .
Békeszerződés Ausztriával, 189/1., 

4 , 6 ., 193/1.
— életbelépése. 364/6—8.
— megerősítése, 364/2.
— Németországgal, 163/1., 193/4. 

Békeszerződések a volt O sztrák-
Magyar Monarchia szövetsége
seivel, 74/2.

Béreg, 27/2.
Bihardiószeg, 27/3.
Bíráskodás Egyiptomban, 88 . 
Biróság előtti védelme idegen állam

polgároknak, 212 .
Bírósági ítéletek Olaszországhoz csa

tolt területeken, 40.
Bizottság alakítása fegyverkezés 

ellenőrzésére, 9.
— hajók elosztására, 284/6—7.
— magyar hadifoglyok hazaszállítá

sára, 145.
— síremlékek gondozására, 155/2. 

Biztosítása jogoknak és előnyöknek
idegen állampolgárok javára, 
226., 229.

— Nemzelek Szövetsége megálla
podásai betartásának, 16/2.

Biztosítási szerződések, 238, Függ. 
8—23. §.

Biztosító társaságok átcsatolt terüle
teken, 255.

Biztosított államadósságok hárulása, 
186/1.

Bodrog, 27/4.
Bodrogszerdahely. 27/4.
Bodrogszög, 27/4,
Bodva, 27/4.
Bodvavendégi, 27/4.

20
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Bolivia a Nemzetek Szövetségében, 
26. Függ.

Bors, 27/3.
Borsi, 27/4.
Bosznia segédcirkáló, 121.
Bosznia—Hercegovina ingatlanai és 

javai, 191/6., 8.
— Herczegovina jövedelmei, 186/2.
— Herczegovina tartományi adós

sága, 187/2.
Bozsva, 27/4
Bödeháza. 27/2.
Börvély, 27/3.
Brazília a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
— képviselői Nemzetek Szövetségé

ben, 4/1.
Bresztlitovszkibékeszerzödés kedvez

ményeiről lemondás, 193/2.
— szerződések semmissége, 72/1.

Brit Birodalom a Nemzetek Szövet
ségében, 26. Függ.

— Dominium 231.
— konzuli bíróságok 88.

Brixeni Hercegérsekség ingatlanai,
191/2.

Bucsuf 27/1.
Budapesti drótnélküli táviróállomás, 

127/1. ,
Buff el segédcirkáló, 121.
Bukaresti békeszerződés kedvezmé

nyeiről lemondás, 193/2.
Bulgár állampolgárok jogainak ki

sajátítása vállalatokban, 195.
Bulgária határainak elismerése, 

74/1—2-
Bulgáriára vonatkozó politikai ren

delkezések, 70.
Bulgáriával kötött egyezmények, 225,
Buzita, 27/4.
Bútorok újjáépítéshez 174. IV. Függ. 

2- 6. §.
Büntető rendelkezések, 157—160.

c. cs.
Carolina segédcirkáló, 121.
Cement újjáépítéshez, 174. IV, Függ. 

2-6. §.
Cimletkibocsátás, 186. Függ. 
Cimletszerü államadósságok áthára- 

lása, 186/2.
Családi alapítványok 249.
Csanád vármegye, 27/3,
Csanálos, 27/3.
Csaronda, 27/4.

Csöto-losonczi vasútvonal, 302/2,
Csatlakozás a Nemzetek Szövetségé

nek Egyességokmányához, 1/1*
Csatornákon szabad átmenet enge

délyezése, 268/1,
Csáktornya-g yékényesi vasútvonal, 

303.
Cseh királyság ingatlanai és javai* 

191/8.
Cse/z-Szlovák Állam határainak el

ismerése, 74/1.
— Szlovák Állam részére táviró- 

vonalak létesítése, 310.
— Szlovák Állammal különös vám

elbánás biztosítása, 205,
— Szlovák Állam szabad közle

kedése az Adriához, 306.
— Szlovák Állammal szállítási meg

állapodás, 207.
— szlovák állampolgárság meg

szerzése,, 62.
— Szlovák Államra vonatkozó poli

tikai rendelkezések, 48.
Cse/í-Szlovákország a Nemzetek 

Szövetségében, 26. Függ.
— Szlovákország kiküldöttei Jóvá- 

tételi Bizottságban, 174. II, Függ. 
2 -3 . §.

— Szlovákországgal szemben Ma
gyarország határai, 27/4.

— szlovák vonatok átvezetési joga, 
306—307.

Csendes-Óceán szigetei, 22/6.
Csendőrök létszáma, 107.
Csengén 27/3.
— Bagos, 27 3,
— Újfalu, 27/3.

Csentevölgy, 27/2,
Csereforgalmi tárgyakra egyezmé

nyek kötése, 207,
Csikériat 27/2.
Csile a Nemzetek Szövetségében. 

26. Függ.
Csorna, 27/4.
Csokaly, 27/3.
Csökkentése fegyverkezésnek, 8.
Cyclop segédcirkáló, 121.

D.
Dalmat segédcirkáló, 121.
Dandár szervezete és létszáma, 119.

III. Táblázat.
Dara, 27/3.
Darócz, 27/4.
Dályok, 27/2.
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Dámócz, 27/4.
Dánország a Nemzetek Szövetségé

ben, 20. Függ.
Degenfeld-tanyz, 27/4.
Déda, 27/4.
Dédes, 27/2.
Délafrika a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Dé/nyuo^-Afrika, 22/6.
Díjszabásiktdvezmények biztosítása, 

273.
Diplomáciai lakások és helyiségek 

95/1., 99/2.
Dobroda, 27/4.
Domahida, 27/3.
Dombegyház, 27/3,
Dominium, mint a Nemzetek Szövet

ségének tagja, 1/2.
Domonkosfa, 27/2.
DozmaU 27/1.
Döntőbíró vontatógőzösök átengedé

sére, 284/2., 4—5.
Dráva, 27/2.
Drótnélküli táviróállomás Budapes

ten, 127/1.
— táviróállomások építése, 127/2.

Drummond\ Sir James Eric, a Nem
zetek Szövetségének főtitkára,
26. Függ.

Duna mint határ, 27/2., 4.
— nemzetközi igazgatása, 275/2.
— nemzetközivé nyilvánítása, 275/1.

Dunabizottság, 285—286.
Dunai flottillák, 120/2.

— folyamrendőri szolgálat, 120/3,
— Nemzetközi Bizottság tagjai, 

2S6.
— szabályozási és javítási munká

latok, 290.
Dunára vonatkozó különös szabá- l 

lyok, 285-291.
— vonatkozó rendelkezések, 275— 

291.

E. É.
Egészség ellen okozott károk, 174.

I. Függ./3.
Egészségügyi egyezmény, 217/16.
Egyességokmánya Nemzetek Szövet

ségének, 1—26.
Egyességokmányhoz csatlakozásra j

meghívott államok, 26. Függ.
Egyesült nllamok 1. Északamerikai j

Egyesült Államok.
Egyetemesértekezlet a munka szerve- i 

zésére, 316 1. (

Egyetemes értekezlet eljárási szabá
lyai, 328—335.

— Értekezlet első ülésszaka, 358.
— Értekezlet tagjai és jogaik. 

317-318.
— Értekezlet ülései, 319.
— Póstaegyesület 218.
— Póstaegvesület Nemzetközi iro

dája, 6/5.
Egyezmény légi közlekedésről, 267.
— nemzetközi hajózható utakról,283.

Egyezmények a vasúti árufuvarozás
tárgyában, 296.

— Belgiummal, 67.
— fegyverkereskedésről, 356.
— Magyarország és az utódállamok 

lakossága érdekeinek szabá
lyozásáról, 78.

— Németalfölddel, 67.
— szeszes italokkal űzött keres

kedésről, 356.
Egyezménytervezet a munka szabá

lyozásáról, 333—335.
Egyiptom feletti protektorátus, 86.
Egyiptomban bíráskodás magyar 

állampolgárok felett, 88.
— kapitulációs jogokról lemondás,

86.
Egyiptomban magyar állampolgárok 

jogállása, 89.
Egyiptomi Államadóssági Bizottság, 

90.
— áruk behozatala, 93.
— egészségügyi, tengerészeti és 

vesztegzári Tanács, 91/2.
Egyiptommal kötött szerződések, 87.
Egyiptomra vonatkozó szerződések, 

87.
Egységes hangvilla megállapítása, 

*  217/19.
Elbái hajózási illetékek megváltása, 

217/8.
EUk. 27/3.
Elemi iskolai oktatásban kisebbsé

gek védelme, 59.
Elévülési határidők, 235.
— határidők átcsatolt területeken, 

252.
Elhelyezési költségei megszálló had

seregeknek, 181.
Elidegenítési rendelő intézkedések 

meghatározása, 283. Függ. 3. §.
— rendelő intézkedésekből kár

térítési igény, 282 a., &, e—h.
Elisabeth segédcirkáló, 121.
Elismervényei Jóvátételi Bizottság

nak, 174. 11. Függ. 15. §.
20*
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Eljárása az Egyetemes Értekezlet
nek, 328—335.

Ellenőrző Bizottságok 1. Szövetség
közi Ellenőrző Bizottságok.

Ellenségek között kötött szerződések, 
234.

Ellenséges adósok, 231. Függ.
— aktivák és vagyontárgyak fölötti 

rendelkezés, 184.
— hitelezők, 231. Függ.
— országokban javak, jogok és 

érdekek 233. és Függ.
— szerződő felek, 238. Függ. 1. §.
— tartozások, 23 I. Függ.

Elmulasztása jóvátételi kötelezettség-
nek, 174. II. Függ. 17—18. §.

Elnöke Jóvátételi Bizottságnak, 174.
II. Függ. 6. §.

Elosztása a szövetséges államok 
közt vitás hajóknak, 284/5—7.

Előnyök biztosítása idegen állam
polgárok javára, 226., 220.

Elsőbbségi jog Magyarország vagyo- 
naira és jövedelmeire. 180., 183.

Elsülyedt hajókra vonatkozó igények, 
174. 111. Függ. 8. §.

Elszakított területen lakók ipari 
tulajdonjogai, 247.

Elszállásolási költségei megszálló 
hadseregeknek. 181.

Eltűntek felkutatására alakult bizott
ságok, 152/1.

Elvámolási eljárás, 201.
Equador a Nemzetek Szövetségében 

26. Függ.
Erdőörök létszáma, 107.
Eredeti tagjai Nemzetek Szövetségé

nek, 26. Függ.
Erőszakoskodásból okozott károk, 

164. I. Függ/2.
Esztergapadok pótlása, 174. IV. Függ. 

2—6. §.
Európai államokra vonatkozó poli

tikai rendelkezések, 67—72.
— rv, ^bizottság, 285—286.

F . ' ivül Magyarország érde-
•:> 101.

Exeq . 10/1.
Éjjeli munka, 354. Függ./3. b., 4. b.
— munka tilalma, 354. Függ./5.

Élelmezési költségei megszálló had
seregeknek, 181,

Élelmiszer szállítási megállapodás, 
207/1.

Életbelépése a békeszerződésnek, 
364/6-8.

Életbiztosítások, 238. Függ. 11—14. §.

Épületei Nemzetek Szövetségének, 7/5. 
Épületfa újjáépítéshez, 174. IV. Függ.
, 2-6. §.

Epületfára opció biztosítása, 174.
, V. Függ. 1. §.

Érdekei magyar állampolgároknak, 
250.

Érdekek ellenséges országokban.
233. és Függ.

Érkenéz, 27/3.
Érmihályfalva, 27/3.
Érselind, 27/3.
Értelmezése szerződésnek, 13/2. 
Értékügyletek, 238. Függ. 4. §. 
Értéke újjáépítéshez szállított anya

goknak, tárgyaknak és állatok
nak, 174. IV. Függ. 5. §. 

Értékpapírok alakjában vállalt köte
lezettségek, 186/2., 188.

— lebélyegzése, 188.
— visszaszolgáltatása jóvátételre, 

168—160.
Északamerikai Egyesült-Államok a 

Nemzetek Szövetségében, 26 
Függ.

— Egyesült-Államok kiküldöttei a 
Jóvátételi Bizottságban, 174. II. 
Függ. 2—3. §.

F.
Faji kisebbségek, 1. Kisebbségek vé

delme.
Fajtalan közlemények forgalma, 

217/15.
Fatermékekre opció biztosítása, 174. 

V. Függ. 1. §.
Fedezet nyújtása jóvátételnél, 174. 

II. Függ. 12. §/a.
Fedöcserép újjáépítéshez, 174. ÍV. 

Függ. 2—6. §.
Fegyelmi büntetés alatt álló hadi

foglyok hazaszállítása, 148. 
Fegyver behozatala, 118.
— kiszolgáltatása, 117., 125. 

Fegyverkereskedelem ell enőrzése,
23/d.

— megtiltása, 22/5. 
Fegyverkereskedésre vonatkozó egyez

mények, 356.
Fegyverkezés csökkentése, 8.

— mértéke, 8/6.
Fegyverszüneti szerződés 1918. évi 

november 3-áról, 128., 141., 
180/1.. 181/1., 182.

— szerződésen alapuló hadműve
letek, 181/5.
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F egyvertárak  megszüntetése, 115/4.
F egyverzet magyar hadseregnél, 113.

—  és lőszer legnagyobb mennyi
sége, I l i ) .  V. Táblázat.

Fehér foszfor használatának tilalm a, 
223/1., 354. Függ./5.

Fekete-Víz. 27/4.
Feljegyzések  visszaszolgáltatása M a

gyarországnak, 178.
Felmondása Nemzetek Szövetségé

nek, 1 3.
Felosztandó  magyar államadósság, 

186. Függ.
Felsőbereczki, 27/4.
Fe/só'-szavojai szabadterületek, 358/2. 

és Függ.
F elszám olása  ellenséges állampolgá

rok javainak, 232 a., h.
—  magvar állampolgárok javainak, 

232/b— c.
— ■ az Osztrák-Magyar Banknak, 

m / 6 — 14, §.
F elszám olási jövedelmek kifizetése, 

232 i.
Felszerelések pótlása, 174. IV. Függ. 

2-6. §.
Felszerelési költségei megszálló had

seregeknek, IS I .
Felülbélyegzett bankjegyek becseré

lése, 189/2.
Felülbélyegzése az Osztrák-Magyar 

Bank bankjegyeinek, 189/1.
Felülvizsgáló  és Kiegyenlítő Hiva

talok, 231. és Függ. 1— 25. §.
F enntartási költségei megszálló had

seregeknek. 181.
Fertőhöz, 27/1.
Fertőcsatorna, 27/1.
Fertösalmás, 27/3.
Fertő-tó, 27/1.
Fény, 27/3.
Filókszéra  elleni védörendszabályok, 

217/21.
Fiumére vonatkozó politikai rendel

kezések, 53.
Fizetése megszálló hadseregeknek, 

181.
—  tartozásoknak, 231.

Fizetési határidők és feltételek jóvá
tételnél, 164.

— tervezete jóvátételi tartozások
nak, 163/3.

F ogvatartása  hadifoglyoknak, 149.
Fojtó  gázok előállításának és be

hozatalának tilalma, 119.

F olyam hajózási tonnatartalomban 
szenvedett kár pótlása, 174.
III. Függ. 5. § ./2 — 3.

F olyam i hajók visszaadása. 174. III.
Eügg. 5. § . / l .

Folyamrendőri szolgálat a Dunán, 
120/3.

Folyás, 30.
F olytatólagos  fizetések jóvátételi 

követelések kielégítésére, 167. 
Főhatalmak  képviselői Nemzetek 

Szövetségének Tanácsában, 4/1.
Főherceglak, 27 2.
Főirodája  Jóvátételi Bizottságnak, 

174. 11. Függ. 5. § ,
Főkonzulok  kinevezése Magyar- 

országba, 214.
Főtitkára  Nemzetek Szövetségének, 

6 1., 26. Függ.
Francia idegen légió, 112 3.

—  protektorátus Marokkó felett, 
81.

Franciaország  *a Nemzetek Szövet
ségében, 26. Függ.

—  kiküldöttéi JóvátéteJi Bizottság
ban, 174. 11. Függ. 2— 3. §.

Füles, 27 1.
F űtési költségei megszálló hadsere

geknek, isi.
Fűtőkészülékek  újjáépítéshez, 174.

IV. Függ. 2 - 6 .  §.

G. GY.
Gablonz segédcirkáló, 121.
G aea  segéd cirkáló, 121.
Garbolcz, 27 3.
Gastein  segédcirkáló, 121. 
G azdasági erőforrások felhasználása 

jóvátételre, 166.
—  rendelkezések, 200— 259. 

G azdasági rendelkezések az Olasz
országhoz csatolt területeken 
lakó személyekről, 39.

Gáborjánháza, 27/2.
Genf, mint a Nemzetek Szövetségé

nek székhelye, 7/1.
Geszt, 27 3.
Gex vidék szabadterületeí, 358/2. és 

Függ.
Gépek  pótlása, 174. IV. Függ. 2 —6. § . 
G éppuskák  száma magyar hadsereg

ben, 104/3.
G igant segédcirkáló, 121.
G olai vasúti állomás, 303. 
Göntérháza, 27/2.
Gördülő anyag, 5100.



310

Görögország a Nemzetek Szövetsé
gében, 26. Függ,

—  határainak elismerése, 74/1.
—  képviselői Nemzetek Szövetsé

gében, 4/1.
—  kiküldöttei Jóvátételi Bizottság

ban, 174. Ii. Függ. 2— 3. §.
Gráf W urmbrand segédcirkáló, 121. 
Guatemala a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Gyaloghadosztály szervezete és lét

száma, 119. I. táblázat.
Gyarmat, mint a Nemzetek Szövet

ségének tagja, 1/2.
Gyarmatok feletti gyámságra meg

bízás, 2 2 /2 - 3 .
—  jólétének biztosítása, 22.

Gyála, 27/2.
Gyári védjegyek értékesítése, 233. 

Függ. 5. §.
Gyártása légi járóműveknek és mo

toroknak, 131.
—  lőszernek és hadianyagnak, 8/5. 

Gyermekek alkalmazása ártalmas
üzemekben, 854. Függ. 4./c.

—  alkalmazásának korhatára, 854. 
Függ. 4/a.

—  éjjeli munkája, 854. Függ. 4/b. 
Gyermekkereskedelemre vonatkozó

egyezmények, 23/c. 
Gyermekmunka megszüntetése,855/6. 
Gyógyszerek készítésének egységesí

tése, 217/18.
Gyula, 27/3.
Gyulavarsánd, 27/3.
Gyulavári, 27/3.
Gyűjtemények felosztása, 177.

H.
Hadiadóssági értékpapírok lebélyeg

zése, 188.
Hadianyag behozatala, 118.

—  gyártása, 8/5., 115.
Hadianyag kiszolgáltatása, 117. 
Hadifoglyok, 144— 154.

—  ellátási költségei, 154.
—  hazaszállításának költségei, 147.
—  Magyarországon, 151.
—  további fogvataitása, 149. 

Hadifoglyoknak okozott károk, 174.
1. Függ./4.

Hadifogolysegélyek, mint károk, 174. 
I. Függ. 6.

Hadifogságban elhunyt foglyok s ír
helyei, 156.

Hadihajók, 120 i.
— lebontásából származó tárgyak 

és gépek, 123.
Hadihajózási anyag kiszolgáltatása, 

125.
— küldöttség, 142/1.
— rendelkezések, 120—127.
— Szövetségközi Ellenőrző Bizott

ság, 122/3.
— Szövetségközi Ellenőrző Bizott

ság feladata, 138.
Haditengerészeti léghajózás, 128-132.
— léghajózási anyag kiszolgál

tatása, 182.
Hadkiegészités, 109—110.
Hadkötelezettség, 103.
Hadműveletek fegyverszüneti szerző

dés alapján, 181/5.
Hadsereg létszáma és tagozása, 

104—108.
Hagyományok volt Magyar királyság 

állampolgárai részére, 249.
Haiti a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
Hajók lajstromozása, 209.

— lefoglalásából eredő visszaköve
telés! igény, 174. III. Függ. 7. §.

— szabad átmenetele, 268.
Hajólobogók, 209.
Hajóösszeütközésekre vonatkozó sza

bályok, 721/11,
Hajózás, 274—293.
— szabadsága, 274.
— szabályozása, 209.

Hajózási illetékek a Dunán, 278.
— illetékek megváltása 217/7—9.

Hajózható meder, 30.
Halászhajók tulajdonjogának átruhá

zása, 174. III. Függ. 1—4. §.
Hangony, 27/4.
Harsány, 27/3.
Használati engedélyek ipari tulajon- 

jogokra, 245.
Hatályban maradt szerződések. 238. 

Függ. 2. §.
Hatálytalan szerződések, 284.
Határai a volt Orosz Birodalom terü

letén alakult államoknak, 72/2.
Határai Magyarországnak, 27—85.
Határállamok, 35.
Határállomások vasúton, 302/4,
Határcölöpök, 29 2., 33.
Határkövek, 29/2., 33-34.
Határok megállapítása vízfolyással, 

30.
Határozatai határrendező bizottsá

goknak, 29/3.
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Határozatai Nemzetek Szövetsége 
Közgyűlésének és Tanácsának, 5.

Határozathozatal Jóvátételi Bizott
ságban, 174. 11. Függ. 13. §.

Határpontja Ausztriának, Magyar- 
országnak és Cseh-Szlovák- 
országnak, 27/4.

—  Ausztriának, Magyarországnak 
és Szerb-Horvát-Szlovén Állam
nak, 27/1.

—  Magyarországnak, Ausztriának 
ésCseh-Szlovákországnak, 27/1.

—  Magyarországnak, Romániának 
és Cseh-Szlovákországnak, 27/3.

—  Romániának, Magyarországnak 
és a Szerb— Horvát— Szlovén 
államnak, 27/2.

Határrendezési jegyzőkönyvek, 35.
Határrendező bizottságok,* 29— 35.
Határrendőrszolgálat, 104/3.
Határvonalat Ausztriával szemben 

megállapító bizottság, 71/2.
—  Cseh-Szlovák állammal szem

ben megállapító bizottság, 50.
—  Romániával szemben megálla

pító bizottság, 46.
—  Szerb-Horvát-Szlovén állammal 

szemben megállapító bizottság,

Hatásköre Állandó Nemzetközi Bíró
ságnak, 14.

— Jóvátételi Bizottságnak, 174. 
II. Függ. 12., 1 4 -2 0 . §., I l l—V. 
Függ.

—  Nemzetközi Munkahivatalnak, 
324.

Hazaszállítása hadifoglyoknak és 
polgári internáltaknak, 144— 151.

—  katonák és tengerészek holt
testeinek, 155/3.

Háborúban bűnös személyek felelős
ségre vonása, 157/1., 158., 160.

—  bűnös személyeknek kiszolgál
tatása, 157/2., 158.

—  elfoglalt területek helyreállítása, 
174. IV. Függ. 1 - 6  §.

—  ellpusztitott ingatlanok helyre
állítása. 174 II. Függ. 12. §/e .

Háborús cselekmény Nemzetek Szö
vetsége tagjai ellen, 16.

—  károkért felelősség. 161— 162.
Háborús kivételes intézkedések meg-

haiározása, 233. Függ. 3. §.
—  kivételes intézkedésekből kár

térítési igény, 232/a., e— h.
Háborúval fenyegetése Nemzetek 

Szövetsége tagjának, 11/1.

Hágai egyezmény polgári eljárás 
tárgyában, 227.

— ópium egyezmény, 230.
Hedzsasz a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Helyreállítása háborúban elfoglalt 

területeknek, 174. IV. Függ. 
1—6. §.

— háborúban elpusztult ingatlanok
nak, 174. II. Függ. 12. §./e.

— háborúban kipusztitott marha- 
állományoknak, 174. IV. Függ. 
6. § .

— végrehajtási cselekménnyel sér
tett jogoknak, 235/b—c.

Herczegszántó, 27/2.
Herkules segédcirkáló, 121.
Hernád, 27/4.
Hetyén, 27/4.
Hélouan segédcirkáló, 121.
Hidegség, 27/1.
Hidogréngyártókészülékek kiszolgál

tatása, 132/6.
Hidvégardó, 27/4.
Hitelező Hivatal, 231, Függ.
Hivatalnokai Nemzetek Szövetségé

nek, 7/4.
Hivatalos iratok visszaszolgáltatása,

77., 175-177,
— iratok visszaszolgáltatása Ma

gyarországnak, 178.
Hochkogel, 27/1. «
Hondurasz a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Honosítás, 213.
Honosság elismerése, 213.
Horgos, 37/2.
Horváthi-tanya, 27/4.
Horvátjárfalu, 27/1.
//orvöf-Szlavon-Dalmát királyságok 

ingatlanai és javai, 191/8.

i.
Igazgatótanácsa Nemzetközi Munka

hivatalnak, 321.
Igazolványok bankjegyek becserélé

séről, 189. Függ. 2, §. 
Igazságügyi levéltárak, okiratok, ok

mányok, 77.
Illetékei légi járómüveknek, 262. 
Illetékek áruk bevitelére, 200.
— áruk kivitelére, 202.
— kivetése, 211/c.

Illetékmentessége átmeneti áruknak,
268/3.
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Illeté/cszcdés nemzetközi folyamon, 
280.

Illetőség, 50,61.
íllocska, 27/2.
Hlye, 27/3.
India a Nemzetek Szövetségében, 26.

Függ.
Ingatlanai Nemzetek Szövetségének, 

7/5.
Internálása magyar állampolgárok- ‘ 

nak Kínában, 101
— magyar állampolgároknak Sziám

bán, 00,
Internáltak hazaszállítása, 144—151,
Ipar gyakorlásától eltiltás, 211/a.
Ipari gyártmányok beviteli vámja, 200.
— gyártmányok kiviteli vámja, 202.
— tulajdon, 211—245..
— tulajdon védelme, 220.
— tulajdonjogai elszakított terüle

ten lakóknak, 246.
— tulajdonjogok átcsatolt területe

ken, 257.
— tuladonjogok gyakorlatbavétele, 

245.
— tulajdonjogok megtartása és el

nyerése, 242.
— tulajdonjogok visszaállítása, 241.
— tulajdonjogvédeimi határidők, 

k>13
Ipoly, 27/4.
Irodalmi müvek sokszorosítása, 245.
— müvek védelme, 222.
— tulajdonjogok átcsátolt területen,

246., 257.
— tulajdonjogok visszaállítása, 241.

írott kő, 27 1.
ítélete Nemzetek Szövetsége válasz

tott bíróságának, 12/2., 13/4.
Ítéletek jogereje, 237.
Ivándárda, 27/2.
Izabella}öld, ‘1112.

j .
Janke hegy, 27/1.
japán a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
' — kiküldöttei Jóvátétel i Bizottság

ban, 174, II. Függ. 2. §.
Javai magyar állampolgároknak, 250, 

— volt magyar Királyság állam
polgárainak, 248—240,

Javak ellenséges országokban, 233, 
és Függ. 

ónok, 27/4.

Járadék kötvények alakjában vállalt 
kötelezettségek, 186/2., 188. 

jelzálogok magyar államjavakra, 185.
— magyar állampolgárok javaira, 

185.
Jegyzőkönyv megerősítő okiratok le

tételéről, 364 5.
Jogai magyar állampolgároknak, 250.

— volt Magyar Királyság állam
polgárainak, 248—240.

Jogátruházás Kína javára, 00. 
Jogereje ítéleteknek, 237.
Jogok ellenséges országokban, 233. 

és Függ.
— biztosítása idegen állampolgá

rok javára, 226—220.
Jóváírása tartozásoknak, 231. 
Jóvátétel, 13/2., 161—170.

— cimén opció biztosítása, 174. V. 
Függ. 1—3. §.

— Európai Dunabizottsággal szem- 
ben, 201.

Jóvátételi aranyfizetések helyettesí
tése, 174. II. Függ. 19. §.

— Bizottság, 122/3,, 163—165., 166.,
170., 173., 174. 1—V. Függ., 176., 
180—182, 186. és Függ., 187., 
180. és Függ., 101., 104—106.,
207., 208..; 231., 232/i., 284/7.

— Bizottság elismervényei, 174. II. 
Függ. 15. §.

— Bizottság elnöke, 174., II. Függ.
6. §.

— Bizottság feloszlása, 174. II. 
Függ. 23. §.

— Bizottság főirodája, 174. II. Függ.
5. §,

— Bizottság hatásköre, 174. II. 
Függ. 12, 14-20. §.. Ill—V.
Függ.

— Bizottság hatáskörének és szer
vezetének módosítása, 174. II. 
Függ. 22. §.

— Bizottság költségei, 170/4.
— Bizottság működésének támo

gatása, 170/1—2.
— Bizottság szervezete, 174. II. 

Függ. 1-11., 13.. 21-23 . §.
— Bizottság tagjai, 174. II. Függ.

2- §,
— Bizottság tagjainak felelőssége, 

174. II. Függ. 21. §.
— Bizottság tagjainak mentessége 

170/3.
— Bizottság tanácskozásai, 174. IIF 

Függ. 8. §.
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Jóvátéfeli Bizottság tisztviselői, osz
tályai és albizottságai, 174. II. 
Függ, 7. §.

— Bizottságba kiküldöttek utód
jának kinevezése, 174. íí. Függ. 
4. §•

— fizetések javak vagy jogok át
engedése alakjában, 174. II. Függ,
20. §.

— fizetési határidők és feltételek,
•  1«4.

— igénye Oroszországnak, 72 1.
— kárösszeg megállapítása, 103/1.
— kötelezettség elmulasztása, 174, 

II, Függ. 17—18, §,
— kötelezettség teljesítésére rész

fizetés, 105,
— követelések megfizetéséért sza

vatolás, 180/1.
— tartozásoknak fizetési tervezete, 

103/3.
Jóvátételre folytatólagos fizetések, 107.
— gazdasági erőforrások felhasz

nálása, 100.
— irányuló követelések és jogok 

átruházása, 100.

K.
Kaiser Franz Joseph segédcirkáló,

121.
Kalonda, 27/4.
Kamenje, 27/1.
Kanada a Nemzetek Szövetségében, 

20. Függ.
Kapitulá ciös jogokról lemondás 

Egyiptomban, 80.
— jogokról lemondás Marokkóban,

81.
Kapornak, 27/2.
Karácsfa, 27/1.
Karos, 27/4.
Katonai bíróságok elé állítása a há

borúban bűnös személyeknek, 
157/1 , 158. /

— egyesületek, 112.
— egységek legkisebb létszáma, 

110. IV. Táblázat.
— erők leszerelése, 102,
— erők összessége Magyarorszá

gon, 104.
— gyártelepek és fegyvertárak gép- 

berendezése, 110,
— iskolák, 111.
— kiképzés, 100—110.
— küldöttség, 142/1.

Katonai levéltárak, okiratok, okmá
nyok, 77.

— léghajózás, 128—132.
— léghajózási anyag kiszolgálta

tása, 132.
— müvek Duna jobbpartján, 51.
— rendelkezések, 102—110.
— Szövetség közi Ellenőrző Bi

zottság feladata, 137.
— tanintézetek, H2.
— társulatok. 112.

K atonák  sírhelyei, 155/1.
Kábelekről lemondás, 174. VI. F./1-2.
Karok egészség, munkaképesség

vagy becsület ellen, 174. Függ. 3,
— felsorolása, 174. I. Függ.
— jóvátétele, 101—170.
— kegyetlenkedésből vagy erősza

koskodásból, i74. 1. Függ,/2.
— kivetésekből és kényszerszolgál

tatásokból, 174. I. Függ. 10.
— okozása' hadi foglyoknak, 174. I. 

Függ, 4.
— okozása Szövetséges és Társult 

Hatalmaknak, 174, I. Függ./5—7.
— polgári egyének személyében 

vagy életében, 174. 1. Függ 1.
— polgáfi személyek ingyen; dol

goztatásából, 174. I. Függ., 8.
— vagyontárgyakban J 7 1.1.Függ. 9.

Kárpótlása háborúban elpusztult ke
reskedelmi és halászhajóknak, 
174. III. Függ. 1—4. §.

— magyar állampolgároknak kisa
játított jogokért, 104. .

Kárlalantíi!' tulajdonjog sérelme 
miatt, 233 b.

Kártalanítása magyar állampolgá
roknak felszámolásért, 232 j.

Kártérítési igénv háborús intézkedé
sekből, 232 e—h.

— igényről lemondás Kína javára,
07., 101.

— igényről lemondás Sziámmal
izemben, 00.

— kötelezettsége Magyarországnak, 
101—102.

Kásád, 27/2.
K ébeleszentmárion, 27/2.
Kegyetlenkedésből okozott károk, 174. 

í. Függ./2.
Kelebia, 27/2.
Kelemért, 27/4.
/fe/e/r-Gorond-íanya, 27/4.
Kereseti jog magyar állampolgárok 

javainak sérelméből, 233. Függ. 
2. § .
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Keresetindítás ipari és irodalm i tu
lajdonjogok megsértéséből, 244.

Kereskedelem gyakorlásától eltiltás, 
211/a.

Kereskedelmi hajók tulajdonjogának 
átruházása, 174. III.Függ. 1— 4. §.

—  légi forgalom belföldön, 265.
—* papírok, 235/g., 236., 238, Függ.
^ 6. §.
— statisztikák egységesítése, 223/2.
—  táviratok, 127/1.
—  vonatkozású rendelkezések, 200- 

216.
Keresztény vallásos missziók, 359. 
Kevermes, 27/3.
Kényszerszolgáltatások alakjában 

okozott károk, 174. I. Függ./lO. 
Képviseleti jogokról lemondás állami 

bizottságokban, 192.
Képviselői Nemzetek Szövetségének, 

3/1.
—  Szövetséges és T á r s u l t  Főhatal

maknak a Nemzetek Szövetsé
gének Tanácsában, 4/1.

Készpénz visszaszolgáltatása jóváté
telre, 1 6 8 -1 6 9 .

Készpénzfizetési kötelezettség telje
sítése, 1 9 /.

Kibocsátása új pénzjegyeknek, 189/3.
Kígyós patak, 27/2.
Kikötői kedvezmények biztosítása, 

272
Kikötök, 268— 291.
Kikötőkön átmenő áruk, 204.
Kilépés Nemzetek Szövetségéből, 1/3.
Kimutatásai elpusztított anyagoknak, 

tárgyaknak és állatoknak, 174. 
IV. Függ. 2— 6. §.

Kína a Nemzetek Szövetségében, 26. 
Függ.

—  javára jogátruházás, 99.
—  javára lemondás kiváltságokról, 

97,
Kínai vámtarifák, 98/1.
Kínában magyar javak felszámolása, 

101.
—  internálása magyar állampolgá

roknak, 101.
Kisajátítása magyar állampolgárok 

jogainak vállalatokban és kon
cessziókban, 194.

Kishódos, 27/3.
Kisjenő- békéscsabai vasútvonal,

302/3.
Kiskorúak gyámsága, 217/23.
Kisköszeg, 27/2.
Kiskövesd, 27 4.

Kismarja, 27/3.
Kispalád, 27/3.
Kispereg, 27/3.
Kisebbségek védelme Romániában, 

47/1.
— védelme Magyarországon, 54-60.
— védelme Szerb-Horvát-Szlovén 

államban, 44/1.
Kisszerdahely, 27/2.
Kisvarjas, 27/3.
Kiszombor, 27/2.
Kiszolgáltatása fegyvernek, lőszernek 

és hadianyagnak, 117., 125.
Kiszolgáltatása háborúban bűnös sze

mélyeknek, 157/2., 158.
— léghajózási anyagnak, 132.
— okmányoknak háborúban bűnö

sök kinyomozására, 159.
Kivándorlók ellenőrzése átutazásnál, 

269
Kiváltságai Nemzetek Szövetsége 

képviselőinek és hivatalnokai
nak, 7/4,

Kivetések alakjában okozott károk, 
174, I. Függ./10.

Kivitele áruknak és nyerstermények
nek, 202.

— légi járóműveknek és motorok
nak, 131.

— szénnek Lengyel- és Cseh-Szlo- 
vákországból, 207/2—3.

Kiviteli kedvezmények, 203.
— korlátozások Ausztriával szem

ben, 208/2.
—  tilalom aranyra, 180/2.
— vámok, illetékek és tilalmak, 270.

Kizárás Nemzetek Szövetségéből,
16/4.

Kolumbia a Nemzetek Szövetségé
ben, 26, Függ.

Komjáthy-tanya, 27/4.
Komlód-Tótfalu, 27/3,
Koncessziók megszerzése és átruhá

zása, 194.
Konstantinápolyi egyezmény a Szuez- 

csatornai hajózásról, 91.
Konzuli bíráskodás joga Sziámbán, 

94.
— lakások és helyiségek 95/1. 

992
— ügynökök kinevezése Magyar- 

országba, 214.
Konzulok kinevezése Magyarország

ba, 214.
Kórházhajóknak kikötői illetékek alól 

mentesítése, 217/12,



Korlátozás alá vetése idegen állam- 
polgároknak, 211/d.

Korlátozása fegyverkezésnek, 8.
— repülési jognak, 268.

Korlátozások áruk és nyerstermények
bevitelére, 200.

— áruk és nyerstermények kivite
lére, 202.

— ipar és kereskedelem gyakorlá
sában, 211/b.

KormdnyozhctóXéghzió tartása, 128/2.
— léghajók kiszolgáltatása, 182/5.

Korona-b inokok, 101/2.
Kotormány, 27/2.
Kölcsöncimleíek, 186. Függ.
Költségei Felülvizsgáló és Kiegyen-

litŐ Hivatalnak, 281. Függ. 15. §.
— hadifoglyok ellátásának, 154,
— hadifoglyok hazaszállításának, 

147.
— határrendező bizottságoknak, 

20/4.
— Jó vételi Bizottságnak, 170/4.
— megszálló hadseregek fenntar

tásának, 181.
— Nemzetek Szövetsége Titkársá

gának, 6/5.
— Nemzetközi Munkáshivatalnak, 

827.
—- Szövetségközi Ellenőrző Bizott

ságoknak, 186.
Könyvészeti anyag visszaszolgálta

tása, 175—177.
Köpcsény, 27/1—4.
Körösszege 27/3.
Kőröstarián, 27/3.
Kőszeg, 27/1.
Kötegyán. 27/3.
Kötelezettsége magyar kormánynak 

hadiadósságért, 188.
Kötelezőjegyek alakjában vállalt kö

telezettségek, 186/2., 188.
—■ kibocsátása Magyarország tar

tozásának biztosítására, 174. fi. 
Függ. 21. §./c—d.f 15., 16. §.

Kötelezvények alakjában vállalt kö- „ 
telezettségek, 186/2., 188.

Kö újjáépítéshez, 174. IV. FüggTb, 
2—6. §. *

Középafrikai népek területének köz- 
igazgatása, 22/5.

Közgyűlése Nemzetek Szövetségének, 
1/2., 2—8. 4/1—2, 11., 14., 15., 
10., 26.

Közhaszna vállalatokban jogok meg
szerzése és átruházása, 104.

Közigazgatása középafrikai népek 
területének. 22/5.

Közlekedés szabadságának biztosí
tása, 23/e.

Közkölcsönért való felelősség, 187/1J
Közvagyon szerzése utódállamok ré

széről, 191/5.
Kövesd, 27/1.
Kuba a Nemzetek Szövetségében» 

26. Függ.
Kunbaja, 27/2.
Kübekháza, 27/2.
Különös rendelkezések a V!H. Rész

hez, 175—179.

L.
Lajstromok átadása, 77.
Lajstromozása hajóknak, 209.
Lácza, 27/4.
Lángvetők előállításának és behoza

talának tilalma, 110/1—2.
Leánykereskedelem elnyomása,217/14.
Leánykereskedelemre vonatkozó 

egyezmények, 23/c.
Lebélyegzése magyar államadósság 

címleteinek, 186. Függ.
/ — magyar hadiadósság! értékpapí

roknak, 188.
Legénységi egyének szolgálati köte

lezettsége, 110,
Legnagyobb kedvezmény légi forga

lomban, 265.
btgtöbbb kedvezmény nemzetközi 

útvonalon, 276.
— kedvezménye külföldi állam

polgároknak, 211/b.
Lemondás az Európán kívüli terüle

tekről, 79.
Leadva, 27/2.

’ Lendvahidvég, 27/2.
Lendvajakabfa, 27/2.
Lendvaujfaht, 27/2.

v  Lengyelország a Nemzetek Szövetség 
gében, 26. F üggv^fe  

/£ —  határainak elismerése, TV K T
— kiküldöttei Jóvátétel B ízo ttó l

;V- ban, 174, t i  Fiieg. 2—3.
Lengyelországgal szállítási megálla

podás, 207.
Leszállási jog, 260—262.
— jog korlátozása, 268.

- Leszerelése léghajózási ssera&yKt-» 
l  nek, 120.
< — osztrák—magyar segédcirkálók- 

I _  nak, 121. 4
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Letétele megerősítő okiratoknak, 
3(54/3.

Levéltárak átadása, 77.
Léghajó csarnokok kiszolgáltatása, 

132/7.
Léghajózási anyag kiszolgáltatása, 

132.
— küldöttség, 142/1.
— rendelkezések, 128—132.
— személyzet leszerelése, 120.
— Szövetségközi Ellenőrző Bizott

ság feladata, 130,
Légi jáíóinüvei Szövetséges és Társult 

hatalmaknak, 130.
— járóm (ívek, 2(50—2(57.
— járó müvek, műszerek és motorok 

gyártása, 131.
— közlekedés, 2(50—2(57.
— közlekedésre kiállított bizonyít

ványok, 2(54.
—- közlekedésre vonatkozó egyez

mény, 2(57.
— repülés jelzései, 26(5.

Légtéri szabályok, 2(5(5.
Létszáma és tagozása a magyar had

seregnek, 104—108.
Libéria a Nemzetek Szövetségében, 

2(5, Függ.
Lisszaboni távirókonferencia, 218.
Litke, 27/4,
Lőcs máin!, 27 1.
Lónyay-tanya, 27/4.
Lovashadosztály szervezete és lét

száma, 110, II. Táblázat.
Lőcs, 27 2.
Lőszer behozatala, 117.

— gyártása, 8 5.
— kiszolgáltatása, 117., 125,,

Lőszerkereskedelem ellenőrzése, 28/d.
Lőszerkészlete magyar hadseregnek.

Hí,
Lussin segédcirkáló, 121.
Luxemburg semlegességének meg

szüntetése, (58.

M.
Macsola, 27/4.
Magánjavai volt uralkodó családnak 

83/2., 02/2., 101/2.
Magántársulati vasútvonalak, 304.
Maghzen, 83/1.
Magosliget, 27/3—4.
Magyar alkuszok Marokkóban, 82/2.
— államadósságok átvállalása, 

18(5/1-2.

Magyar állami javak és birtokok
átháramlása, 101.

— állampolgárok felett bíráskodás 
Egyiptomban, 88.

— állampolgárok idegen hadsereg
ben, 142/1—2.

— állampolgárok internálása Kíná
ban, 101.

— állampolgárok internálása Szi
ámbán, 0(5.

— állampolgárok javainak felszá
molása, 232/b—c.

— állampolgárok javainak megter
helése, 233. Függ. 4. §,

— állampolgárok jogai és javai, 
250.

— állampolgárok jogainak kisajá
títása közhasznú "vállalatokban 
és koncessziókban, 104.

— állampolgárok jogállása Egyip
tomban, 80,

— állampolgárok jogállása Marok
kóban, 82/1.

— állampolgárok kártalanítása fel
számolásért, 232 j.

— állampolgárok megjelölése, 24(5.
— állampolgárok új honosságának

elismerése, 213.
— állampolgárság elismerése, 56.
— állampolgárság megszerzése szü

letéssel, 57,
— hadifoglyok hazaszállítása, 144—

151.
— hadsereg létszáma és tagozása, 

104—108.
— hajók forgalma, 277.
— javak felszámolása Kinában, 101.
— javak felszámolása Sziámbán,96.
— közigazgatási hivatalos iratok 

és okmányok, 178.
— társaságok vallásos missziói,359.
— tengeralatti kábel, 174.
— történeti iratok és okmányok, 178.
— védencek Marokkóban, 82/2, 

Magyarország a Nemzetek Szövet
ségében, 3(53.

— által megtérítendő károk, 174.
l. Függ.

— érdekei Európán kívül, 79—101.
— felelőssége háborús károkért, 

1(51., 162.
— felvétele a Nemzetek Szövetsé

gébe, 73.
— fizetőképességénekbecslése,174. 

ÍI. függ 12. §./b.
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Magyarország fizetőképességének 
vizsgálata és bizonyítása, 174. 
11. Függ. 9—11. §.

— függetlensége, 78.
— gazdasági erőforrásainak helyre

állításra fordítása, 174. IV. Függ. 
1-6. §.

— határai, 27—35.
— határai Ausztriával, 27/1.
— határai Cseh-Szlovákországgal, 

27/4.
— halárai Romániával, 27/3.
— határai Szerb - Horvát - Szlovén 

Állammal, 27/2.
— határán áruk átmenetele, 271/1.
— javára írandó jóvátételi kötele

zettségek, 178.
— pénzügyi rendszerének vizsgá

lata, 174. II. Függ, 12. §./b.
— szavatolása vagyonával és jöve

delmével, iso r.
— tartozásának biztosítására köte

lezőjegyek kibocsátása, 174. II. 
Függ." 12. §. c—d., 15., 16. §.

M agyarországba  konzulok kineve
zése, 214.

M agyarországon  visszatartott hadi
foglyok, 151.

M arcziháza, 27/3.
M arhaállom ány helyreállítása, 174. 

IV.; Függ. 6. §.
M arokkóban  bányajogok, 83/4.
—  kapitűlációs jogokról lemondás,

—  magyar állampolgárok jogállása, 
82/1.

Marokkói Állambank részvényei, 84.
— áruk behozatala, 85.
— francia protektorátus, 81.

M arokkóra  vonatkozó megegyezések,
80

M aros, 27/3.
M egállapodások  beiktatása, 18.
M egbízás gyarmatok felett való 

gyámságra, 22/2 — 3.
M egbízott Hatalom, 22/4—9.
M egerősítése békeszerződésnek, 

364/2 4.
M egerősítő  okiratok letétele, 364/3.
— okiratok letételéről jegyzőkönyv, 

361 5.
M egőrzése idegen állampolgárok ja

vainak, 288. Függ. 6. §.
M egszálló  hadseregek fenntartási 

költségei, 181.
M egszállo tt területen rekvirálások, 

181.

M egszállo tt területen vásárlások, 181.
M egszegése  nemzetközi kötelezett

ségnek, 13/2.
Megterhelése magyar állampolgárok 

javainak, 233. Függ. 4, §.
M enetdijak, 270.
M entességei Nemzetek Szövetsége 

képviselőinek és hivatalnokai
nak, 7/4.

Metcovich segédcirkáló, 121.
Mexikó, 27/1,
M ezőgazdaságra  hasznos madarak 

védelme, 217/22.
Mezőkaszony, 27/4.
Méhkerék, 27/3.
Méhtelek, 27/3.
Mértéke fegyverkezésnek, 8/6.
M ész újjáépítéshez, 174. IV. Függ. 

2- 6. §.
M éterrendszer egységesítése, 217/17.
N'iglécznémeti, 27/4.
Miholjacdolnji, 27/2.
M iklóshalma, 27/1.
M issziótársaságok, 850.
‘M ódosításai Nemzetek Szövetsége 

Egyességokmányának, 26.
M onakói Fejedelemségről szóló szer 

ződés, 357.
Monitorok, 120 2.
M onroe-clmélet érvényessége, 21.
MosonszentJános. 27/1.
Mosontarcsa, 27/1.
M ozgósítási segélyek, mint károk, 

174. 1. Függ. 7.
M ozgósítási tilalom, 106,
Munka, 815—355.
— állandó szervezetei, 316.

M unkaadók  szabadszervezkedési jo
ga, 855 2.

Munkabér, 855 3, .
— férfiaknál és nőknél, 355/7.
— szabályozásáról egyezményter

vezet, 338—335.
— szervezésére bizottság felállítása,

315.
M unkajéltételek  biztosítása és fenn

tartása, 23 a.
M unkahét szabályozása, 355/4.
M unka hivatal 1. Nemzetközi Munka

hivatal.
M unkaképesség  ellen okozott károk, 

174. 1. Függ. 3.
M unkanap  szabályozása, 355/4.
M unkanélküliség  meggátlása, 354. 

Függ./l,
M unkaszünet szabályozása, 355/5.



Munkaügyi egyezmények végrehaj
tása,‘317-343.

— Értekezlet 1, Egyetemes Érte
kezlet.

— Évi Értekezlet első ülésszaka,
364. Függ.

Munkaviszonyok szabályozása álla
mokként, 355/8.

— szabályozásának módszerei, 855, 
Munkások díjazása, 865/3.
— szabadszervezkedési joga, 855/2. 

Munkásvédelmi törvények megtartá
sának biztosítása, 355/9*

Mura, 27/1—2.
Muraszombat, 27/2.
Műtárgyak visszaszolgáltatása, 175— 

177.
Művészeti müvek sokszorosítása, 845.
— müvek védelme, 222.
— tárgyak visszaszolgáltatása, 177,
— tulajdonjogok átcsatolt területe

ken, 240., 257.
— tulajdonjogok visszaállítása, 841*

f N- Ny .
Nagybritanma kiküldöttei 

Bizottságban, 174, IC 
2 -3 . §.

— protektorátusa Egyiptom felett,80.
Nagyczenk, 27/1.
Nagydolány, 27/2.
Nagyfáivá, 27/1.
Nagygécz, 27/3.
Nagyhódos, 27/3.
Nagyiratos, 3ZA.
Nagykereki, 27/31 
Nagylak, 3 7 /3 ^
NagylNa, 27/3**>
Nagynarda, 27/1.

I Nagypalád, 27/3.
' Nagy pél, 27/3.

Nagyvárosiak, 27/1. 
i Nagyszalonta, 27/3, 
t Nagyszalontü-aiddi vasú ívem a 1,802/3. 

Nagyszántó, 27/X ^,^
Najprvar/as, 27/3. L<r 7

I Naiade segédcirkáló, 121.
Nemesnép, 27/2. é
Afaa/ndgyar nyelvű álla 

gyermekeinek oktatásai;
— nyelvű állampolgárok nyelvének 

használata, 58/3 -4.
Nemzetek békéjének feártartása. 11/1.
— fegyverkezésének CöOkkeQtfee^S.,

Nemzetek Szövetsége, 1—2(í.# 224., 
281/2., 282,0, 283., 305/2., 811—#  

• 318., 315., 819—320., 353., 355.,'? 
SWiS. f

— Szövetsége a kisebbségek védel- ; 
mében, 00.

— Szövetbe által igazgatott nem
zetközi hivatalok és bizottságok, 
24.

— Szövetsége Egy ességokmányával 
összeférhetetlen kötelezettségek, 
20.

— Szövetsége elleni szerződés
szegés, 10.

— Szövetsége képviselőinek és 
hivatalnokainak kiváltságai. 7/4*

— Szövetsége közgyűléseinek ülé
sei, 8/3—4.

— Szövetsége közgyűlésének hatá
rozata^ 5.

— Szövetsége megállapodásai be
tartásának biztosítása, 16/2.

— Szövetsége tagjai ellem háborús 
cselekmény, 16.

— Szövetbe tagjainak politikai 
függetlensége, 10.

— Szövetsége tagjainak területi
épsége, HL '

— Szövetsége Tanácsának hatá
rozatai, 5. *

— Szövetsége Tanácsának jelen-
lése vitás esetben, 1 5 * ^  ; j

— Szövetsége Tanácsának tagfkW
4/1. ''

— Szövetsége Titkárságának
ségei, 6/5.

— Szövetségébe Mag; 
vétele, 78.

— Szövetségéből kilépés,
— Szövetségéből kizárás*
— Szövetségének állandó 

, közi Bírósága, 848^848^,:,
i Ö.-8&4* ^  J

— Szövetségének Ej 
' ny*, 1—26.

— Szövetségének credeőí-
- so. Függ. * *

— Szövetségének" épfltetet^^B.^1
— Szövetségének felmondása, t f í j
— Szövetségének főtitkára,

Függ., 827/2-3* 834-S»Q
— Szövetségének iöfiíkárságat826uj
— Szövetségének Invatalnokai, 7/4,?
— Szövetségének ingatlanai, 7/5. <4

^— Szövetségének
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Nemzetek Szövetségének közgyűlése, > 
1/2., 2., 8.. 4/1—2., l l t. 14., 15., 
19., 2$.

— Szövetségének székhelye, 6/1., 7. i
— Szövetségének tagjai, 1/1.
— Szövetségének Tanácsa, 2., 8.,

10—12.,14—17.,22/7—9., 24/2-3^ 
26, 73, 148, 215, 289, 293, 
350, 854.

— Szövetségének titkársága, 1/1,
2 ,  6 , 18., 24./2—3. ^

— Szövetségének választott bíró- jó
sága, 12, 13,

Nemzeti kisebbségek, L Kisebbségek J  
védelme.

— szervezetei VörösKeresztEgylet- #
nek, 25. ;;

Nemzetközi atttomobflforgalom.217/2.
— állapotok megvizsgálása, 19. . J
— átmenő forgalom, 268/1,
— Bíróság felállítása, 14. {'f
— Bizottság a Dunán, 286—291.
— egyezmény hajózható utakra, - 

288. 1
— hajózásra káros munkálatok,282.
— hivatalok és bizottságok igaz

gatása, 24.
— jellegű pénzügyi és gazdasági 

szervezetekben részvétel, 192.
— kereskedelmi tevékenység folyta- ‘ 

tása, 216.
— kötelezettség megszegése, 13/2. f
— megállapodások beiktatása, 18. 1.
— megegyezések béke fenntart*- ‘

sára, 21. 4
— Mezőgazdasági Intézet Rómá

ban, 217/20. V'
— Munkahivatal, 321/2. v y ^  •*<
— Munkahivatal hatásköre, 324.J
— Munkahivataí igazgatója, 322;"%
— Munkahivataí ígazgatótanácsá-

nak tagjai, 321. V  I
— MunkahiVaíal költségei, 327. Á\
— Munkahivatal személyzete, 323,
— Munkahivataí székhelye, 320.
— szállításra vonatkozó , rendel

kezések, 295—299. •
— szerződések, 217-239.':-/m!̂ :gí
— szerződési beiktatása, 18$

Nemzetközi vízhálózatok szabályai. 
275—384.

— viziutak fenntartása, 281. 
Nyerstermények beviteli vámja, 200.
— kiviteli vámja, 202.

Németalföld a Nemzetek Szövetségé
ben, 26. Függ.

Német állampolgárok jogainak ki
sajátítása vállalatokban, 195.

■vv. — Birodalom határainak elisme
rése, 74/2.

Németbükkös, 27/1.
Németjárfalu, 22/L 
Németiük, 27/1,
Németország fizetési kötelezettsége, 

163/3.
Németországgal kötött békeszerző

dés, 163/1., 193/4.
— kötött egyezmények, 225.
— szerződés opció jog gyakorlá

sára, 65.
Németpereg, 27/3 
Németpereszteg, 27/1.
Népszövetség, L Nemzetek Szövet-

I

— szikratávíró egyezmény, SÍÉT#
— távíró egylet, 218.
— t hdiókonfereiicia Lisszabonban.

218.  ~
— Unió vámtarifák közzétételére,

— utakon , egyenlőelbánás elve,£  ,,^76. ^ ■ ‘ -. ZZ£Ju

i:

Nicaragua a Nemzetek Szövetségé
ben, 26. Függ.

Nixe segédcirkáló, 121.
Norvégország a Nemzetek Szövetsé

gében, 26. Függ,
Nők alkalmazása ártalmas üzemek

ben, 354. Függ.A3. a.
— alkalmazása ejjeli munkára, 354.

Függ./3. a.
— éjjeli munkájának eltiltása, 

f; 217/13.
/ — inunkaalkalmazása szülés előtt,
* 854. Függ,/3. a.
Nyelvi kisebbségek, L Kisebbségek 

védelme.
Nymphe segédcirkáló, 121.
Nyugdijak mint károk, 174.1.Függ/5, 
Nyugdíjigények Magyarországgal 

szemben, 1 ^ !  ‘ • *

óba, tin:
O kiratok átadása, 77. ,
Okmányok átadása, 7Z 
I— visszaszolgáltatása, 17t^ffT/% :, 
Okmányok visszaszolgáltatása Ma- , 

gyarországnak, 178.
Olasz állampolgárok politikai bűn- 

cselekményei, 49/2.
 ̂- -  vasúti kocsik, 88,
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Olaszország a Nemzetek Szövetség 
gében. 20. Függ.

— javára kábelekről lempndás, 171
VI. Függ./l.

— kiküldöttei Jóvátételi Bizottság
ban, 171 IL Függ. 2—3. §.

Olaszországgal kötött szerződések,i;a
Olaszországhoz csatolt területek bí

róságainak Ítéletei, 40.
— csatolt területeken lakó szemé

lyekről gazdasági rendelkezések,

Olaszországra vonatkozó politikai 
rendelkezések, 36—40.

O/rf/z-Szent-Miklós, 27/a
Ölmód, 27/1.
Opció, 63—65.
— biztosítása jóvátétel címén, 171 
, V. Függ. 1 -3 . §.

Ópium egyezmény, 230.
ópiumkereskedésre vonatkozó egyez

mények, 23/c.
Orosz Államokra vonatkozó politikai 

rendelkezések, 72.
Oroszország által nyújtott kiváltsá

gok és kedvezmények, 228.
Oroszországgal kötött szerződések,

65., 227.
Oroszországra vonatkozó politikai 

rendelkezések, 72.
Oszenttván, 27/2.
Osztrák államadósság, 186. Függ.
— állampolgárok jogainak kisajátí

tása vállalatokban, 105.
— békeszerződés, 36., 30., 40/2.
— Délivaspálya-Társaság, 304/3.
— magyar általános államadósság, 

186. Függ.
— Magyar Bank bankjegyeinek be

szolgáltatása, 180/4—5. és Függ*1. s
— Magyar Bank bankjegyeinek 

felülbélyegzése, 180/1.
— Magyar ~ Bank felszámolása, 

189/6—14.
— Magyar Bank jegyeinek fedeze

tére szolgáló. kötelezvények, 
186/2., IBS.

— magyar hadihajók, 120/1. i
— magyar hadihajók lebontásából M 

származó tárgyak és gépek, 123. j -
x — magyar hajók lefoglalása Kíná

ban. 101.
— Magyar Monarchia Európán kí

vüli területei, 70.

Osztrák Magyar Monarchia gazdasági 
szerződései, 217.

— Magyar Monarchia gyűjtemé
nyébe tartozott műtárgyak fel
osztása, 177.

— Magyar Monarchia javai Egyip
tomban, 02.

— Magyar Monarchia jogai a Serii 
Birodalomban, 83.

— Magyar Monarchia jogai Kíná
ban, 00.

— Magyar Monarchia jogai Sziám
bán, 05.

— Magyar Monarchia közös javai, 
191/2.

— Magyar Monarchia lakosainak 
politikai magatartása, 76.

— Magyar Monarchia tartományai
nak és községeinek javai, 101/7.

— Magyar Monarchia tulajdonában 
volt iskolák és kórházak, 101/7.

— Magyar Monarchia szerződései 
a Serif Birodalommal, 80/1.

— Magyar Monarchia szerződései 
Egyiptommal, 87.

— Magyar Monarchia szerződései 
Sziámmal, 04.

— Magyar Monarchia törvényke
zési hatóságai, 40/2.

—• Magyar Monarchia volt szövet
ségeseivel kötött békeszerződé
sek, 74/2.

— Magyar Monarchia zsákmány- 
bírósága, 174. 11L Függ. 8. §.

— Magyar Monarchiából keletke
zett államokban háborúban bű
nös személyek felelősségre vo- , 
nása, 160.

—'Magyar Monarchiából keletke
zett államokban a lakosság ér
dekeinek szabályozása, 78.

— Magyar Monarchiához tartozott
kikötők, 204. \

—: Magyar Monarchiához tartozók 
kikötőkben épülő hadihajók. 122

— Magyar Monarchiához tartozof 
területrészekről lemondás, 75. t

—. Magyar Monarchiához tartozott 
területen illetőségűek opció-joga, 
64.

— Magyar Monarchiának biztosított 
kiváltságok Kínában, 98.

— Magyar Monarchiának Cseh
szlovák Államhoz csatolt terü
letei, 40. |

— Magyar Monarchiának Olaszor
szághoz csatolt területei, 36„ 30... *" ... ...
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Osztrák Magyar Monarchiának Romá
niához csatolt területei, 45. 
Magyar Monarchiának Szerb- 
Horvát-Szlovén Államhoz csa
tolt területei, 42.
Magyar Monarchiával kötött és 
fenntartott egyezmények, 224.

— Magyar Monarchia vámdijtételei, 
206,

— magyar papirkoronák becseré
lése, 186. Függ.
magyar papirpénz lebélyegzése, 
186. Függ.

— magyar segédcirkálók leszere
lése, 121.

— magyar zsákmánybirósági hatá
rozatok, 861 2.

Ottlaka, 27 3.
Ottomán államadóssági szolgálat 

igazgatótanácsa, 193/1.
— Birodalom 1. Törökország alatt is.
— Birodalom határainak elisme-
. rése, 74/2.

Óvári, 27/3.
Órihodos, 27/2.
Őrös, 27/4.
Összeférhetetlenség Nemzetek Szö

vetsége Egyességokmányával, 20.
Ösztöndíjak volt Magyar Királyság 

állampolgárai részére, 249.

p.
Palazzo Venezia Rómában, 37.
Panama a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
Paraguay a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Páczin, 27/4.
Páncélos járművek gyártási tilalma, 

119/3.
Párisi egyezmény ipari tulajdon vé

delmére, 220., 241.
— szerződés 1815. november 20- 

áról. 858.
Pekingi követségi negyed^ 99/2,
Pelbárthida, 27/3.
Pelikán segédcirkáló. 121.
Pelsőcz, 27/4.
Penészlek, 27/3.
Perbenyik, 27/4.
Perény, 27/4.
Perindítási határidők, 235.

— határidők átcsatolt területeken, 
252.

Persia segédcirkáló, 121.

Peru a Nemzetek Szövetségében, 26. 
Függ.

Perzsia a Nemzetek Szövetségében, 
26. Függ.

Pete, 27/3,
Pécsi szénbányákból származó szénre 

opció biztosítása, 174. V. Függ. 
1. §•

Pénzbüntetések alakjában okozott 
károk, 174. 1. Függ./lO.

Pénzkövetelési igényekről lemondás, 
360.

Pénztartozások, 231/1—4.
Pénzügyi egyezmények cimletszerü 

magyar államadósságról, 186/2.
— levéltárak, okiratok, okmányok, 

77.
— rendelkezések, 180—199.
— szabályozások egyezményes 

megállapítása, 198.
— terhek aránya cseh-szlovák vi

szonylatban, 52/1,
— terhek aránya román viszonv- 

latban, 47/2.
— terhek aránya szerb-horvát-szlo- 

vák viszonylatban, 44/2.
Pénzügyőrök létszáma, 107.
Pincze, 27 2.
Pinkamindszent, 27/ 1.
Pluto segédcirkáló, 121.
Pola segédcirkáló, 121.
Polgári egyének személyében okozott 

károk, 174. I. Függ./l.
— eljárásról szóló hágai egyez

mény, 221.
— internáltak hazaszállítása, 144— 

151.
— jogok élvezete, 58/1—2.
— közigazgatási levéltárak, okira

tok, okmányok, 77.
— személyeknek ingyen munkál

tatásból okozott károk, 174, I. 
Függ. 8.

Politikai bűncselekményei olasz ál
lampolgároknak, 40/2.

— függetlensége Nemzetek Szövet
sége tagjainak, 10.

— jogok élvezete, 58/1—2.
— magatartása a volt Osztrák-Ma

gyar Mpnarchia lakosainak, 76.
— rendelkezések, 36—78.
— rendelkezések európai államok

ról, 67—72,
Pomogy, 27/1.
Porto-re-i hajógyár, 122/2.
Portugália a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ,
21
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í

Pós/a-egyesületre vonatkozó római 
egyezmény, 218.

— egyesületre vonatkozó washing
toni egyezmény, 218.

— számára szabad átmenet, 268/1. 
Póstaegyezmények, 218. 
Postaegyezmények a volt O sztrák-

Magyar Monarchia szövetsége
seivel, 74/2.

Pozsony, 51.
— nagykanizsai vasútvonal javítása, 

305.
President Wilson segédcirkáló, 121. 
Prinz Hohenlohe segédcirkáló, 121. 
Pusztafalu, 27 4.
Pusztasomorja, 27/1.
Putnok, 27/4.

R.
Rabszolgakereskedelem megtiltása, 

22/5.
Raguzai Köztársaság ingatlanai, 

" 101/ 8 .
Rakacza, 27/4.
Ratifikálás 1. Megerősítés.
Rába, 27/1—-*2.
Rábakeresztur, 27/1.
Regöcze, 27/2.
Relcvirálások megszállott területen, 

181.
Rendek, 27/1.
Rendőrök létszáma, 107.
Repülési jog, 260—262.
— jog korlátozása, 263. 

Repülőgépek kiszolgáltatása, 132/4. 
Repülőszolgálat a magyar hadsereg

nél, 128/1.
Repülőterek, 262., 266.
Régiségek visszaszolgáltatása, 175— 

177.
Részfizetés jóvátételnél, 165. 
Részvételi jogokról lemondás állami 

bizottságokban, 102.
Rima, 27/4.
Rojt, 27/3.
Rohoncz, 27/1.
Romai Nemzetközi Mezőgazdasági 

Intézet, 217/20.
— „Palazzo Venezia“, 37.
— póstaegyezmény, 218,

Románia a Nemzetek Szövetségében,
26, Függ.

. — határainak elismerése, 74/1,
— kiküldöttei Jóvátételi Bizottság

ban, 174. II. Függ. 2—3. §,

Romániának fizetési eszközök ' k i 
szolgáltatása, 103/2.

Romániára vonatkozó politikai ren
delkezések, 45—47.

Romániával kötött szerződések, 227
— szemben Magyarország határai, 

27/3.
Ronyva, 27/4.
Rozvágy, 27/4.
Röszkeszentmihálytelek, 27/2.
Ruházati költségei megszálló had

seregeknek, 181.
Ruthén autonóm terület, 48.

s. sz.
Sajó, 27/4.
Salamon fa, 27/1.
Salgó, 27/4.
Salgótarján, 27/4.
Sárok, 27/2.
Sátoraljaújhely, 27/4.
Scheldei hajózási illetékek megvál

tása, 217/9.
Schleswigre vonatkozó politikai ren

delkezések, 60.
Segédcirkálók és segédjárómüvek le

szerelése, 121.
Semleges zászló alá került hajók tu

lajdonjoga, 174, III. Függ, 6. §.
Serif birodalommal kötött szerződé

sek, 80/1.
Sérthetetlensége Nemzetek Szövet

sége épületeinek, 7/5.
Síremlékek karbantartása, 155/2.
Sírhelyek, 155—156.
Sokszorosítása irodalmi és művészeti 

müveknek, 245.
Somosujfalu, 27/4.
Spanyolország a Nemzetek Szövet

ségében, 26. Függ.
— képviselői Nemzetek Szövetsé

gében, 4/1.
Svájc a Nemzetek Szövetségében, 

26, Függ.
Svédország a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Szabad átmenet engedélyezése, 268/1.
— átmenete sürgöny-és távbeszélő

összeköttetéseknek, 309.
Szabadszervezkedés joga munkások- 

és munkaadóknak, 355/2.
Szabolcs vármegye, 27/4.
Szakáll, 27/3.
Szakértőbizottságok vasútvonalak át

engedésénél, 301/3., 303.
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Szalvádor a Nemzetek Szövetségé
ben, 26. Függ.

Szaniszló, 27/3.
Szavatolás jóvátételi követelések 

megfizetéséért, 180/1.
Szavója semlegesített területe, 358.
Szállítási dijak, 270.
— dijak nemzetközi forgalomban, 

295.
— megállapodás Ausztriával, 208/1.
— megállapodások, 207/1.

-Száraz-Berek, 27/3.
Személyek szabad átmenete, 268/1.
Személyforgalma magyar hajóknak, 

277.
Szentgotthárd, 27/1—2.
Szenf-György-Ábrány, 27/3.
Szentpétervári táviróegyezmény, 218.
Sz^rö-Horvát-Szlovén Állam a Nem

zetek Szövetségében, 26. Függ.
— Horvát-Szlovén Állam határai

nak elismerése, ,74/1.
— Horvát-Szlovén Állam kiküldöttei 

Jóvátételi Bizottságban, 174. II. 
Függ. 2 -3 . §.

— Horvát-Szlovén Állammal szem
ben Magyarország határai, 27/2.

— Horvát-Szlovén Álíam opció-joga 
pécsi szénbányák termékére, 
174, V, Függ. 1, §.

— horvát - szlovén állampolgárság 
megszerzése, 62.r

— Horvát-Szlovén Államra vonat
kozó politikai rendelkezések, 
41—44.

Szervezete Jóvátételi Bizottságnak, 
174. II. Függ. 1—11., 13., 21 —23. §.

Szerződés értelmezése, 13/2.
Szerződések beiktatása, 18.

— Belgiummal, 67.
— ellenségek között, 234.
— hatályának fenntartása, 238, 

Függ. 2. §.
— megvizsgálása, 19.
— Németalfölddel, 67.

Szerződésszegés Nemzetek Szövetsé
gével szemben, 16.

Szeszes italokkal űzött kereskedelem 
egyezményei, 356.

Szeszkereskedelem megtiltása, 22/5,
Székhelye Munkaügyi Egyetemes ér

tekezletnek, 319.
— Nemzetek Szövetségének, 6 I ., 7,
— Nemzetközi Munkahivalnak, 320.

Szén kivitele Lengyel- és Cseh-
Szlovákországból, 207/2—3.

Sze'nszállitási megállapodás, 207/h
Sziám a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ,
Sziámbán internálása magyar állam

polgároknak, 96,
— konzuli bíráskodás joga, 94.
— magyar javak felszámolása, ÍH>.

Sziámmal kötött szerződések, 94,
Szomorócz, 27/2.
Szövegbeli eltérések a békeszerző

désben, 364/2,
Szövetsége Nemzeteknek, 1—26.
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 

okozott károk, 174.1. Függ/5-7.
— Főhatalmak a Nemzetek Szö

vetségének Tanácsában, 4/1,
Szövetse'gküzi Bizottságok katonai, 

hadihajózási és léghajózási ren
delkezések ellenőrzése, 133-139.

— Ellenőrző Bizottság, 120/3—4., 
122/3.

— Ellenőrző Bizottságok hivatalai, 
134.

— Ellenőrző bizottságok költségei, 
136.

— Ellenőrző Bizottságoknak okira
tok átszolgáltatása, 135.

— Katonai Ellenőrző Bizottság,
107., 115/1. 116.

Szuezi csatornái szabad hajózásról 
szóló egyezmény. 91.

— csatorna szabad használata, 
217/10,

Szuha, 27/4.
Szund tengerszorosban hajózási ille

tékek, 217/7.
Születéssel magyar állampolgárság 

megszerzése, 57,

T.
Tagjai Jóvátételi Bizottságnak, 174.

11. Függ. 2. §.
— Nemzetek Szövetsége Taná

csának, 4/1.
— Nemzetek Szövetségének, 1/1, 

26. Függ.
Tagozása magyar hadseregnek, 104- 

108.
Tankok gyártási tilalma, 119/3. 
Tarackok száma magyar hadsereg

ben, 104/3,
Tárná, 27/4.
Tarnócz, 27/4.
Tartozás elengedése, 174. II. Függ.

12. §./f.
21*
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Tartozások, 231.
Táblázatok magyar hadsereg lét

számáról, 105.
Tárkány, 27/4.
7Vír$ü/f FőhatalmakNemzetek Szövet

ségének Tanácsában, 4/1.
Táviróegyezmények, 218.
— módosítása, 310.

Távírók és távbeszélők, 309—310.
Táviróvonalak létesítése Cseh

szlovák állam részére, 310.
Teherkocsik ólom zár alá helyezése, 

217/3
Tengeralatti kábelek védelme: 217/1.
Tengeralattjáró hajó építése, 124,
Tengeralattjárók, 120/1.
Tengerészek sírhelyei, 155/1.
Tengeri biztosítások, 238, Függ, 

15-17. §.
Tengeri segélynyújtás szabályozása, 

217/11.
— szállítási szerződések, 251,

Teodo segédcirkáló, 121.
Tér illeti épsége Nemzetek Szövet

sége tagjainak, 10.
Tervrajzok átadása, 77.
Tesmag, 27/4.
Tégla újjáépítéshez, 174, IV. Függ. 

2-6. §.
Térkép, 28.
Tésa, 27/4,
Tien-tsini osztrák-magyar telep, 99/1 

100.

Tilalmak áruk és nyerstermények 
bevitelére, 200.

— áruk és nyerstermények kivi
telére. 202.

Tiltó rendszabály, szakma, hivatás, 
ipar gyakorlásában, 211/a.

Tirol segédcirkáló, 121.
Tisza, 27/2.
Tisztek arányszáma magyar had

seregben, 104 2.
— szolgálati kötelezettsége, 109,

Tisztességtelen verseny, 210,
Titkársága Nemzetek Szövetségének,

1/1., 2., 0., 18., 24/2-3,
Torjáncz, 27/2.
Torna, 27/4.
Tornahorváti, 27/4.
Tornászéntjakab, 27/4.
Tornya, 27/3.
Tornyosnémeti, 27/4.
Torpedóhajók, 120/2.
Torpedók kiszolgáltatása, 125.
Toka, 27/1.

Tökevagyonra kivetett adók és ille
tékek, 232/k.

Török állampolgárok jogainak ki
sajátítása vállalatokban, 195,

— Birodalomhoz tartozott közü- 
letek, 22/4.

— kormány első bankjegykibocsá
tásának fedezete, 193/1.

— vámtarifa emelése, 217/6.
Törökország 1. Ottomán Birodalom

alatt is.
Törökországgal kötött egyezmények, 

225.
Törökországra vonatkozó politikai 

rendelkezések, 70.
Történeti feljegyzések visszaszolgál

tatása, 177.
Törvény előtti egyenlő ség, 58/1.
Trienti Hercegérsekség ingatlanai, 

191/8.
Trieste .segédcirkáló, 121.
Trieszt-korfui kábelvonal, 174. VI, 

Függ./3,
Tudományos anyag visszaszolgál

tatása, 175—177,
Tiizkárbiztositások 238. Függ, 9—

10, §.

u. 0.
Udvar, 27/2,
Ugró, 27/3.
Ujzélanda Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
Uruguay a Nemzetek Szövetségében, 

26. Függ.
Uszály hajók átengedése, 284.
Utódállamok felelőssége magyar ál

lamadósságért, 186, Függ.
— felelőssége magyar államadós

sági címletekért, 186. Függ.
— kötelezettsége magyar hadiadós

ságból kifolyólag, 188.
Utódállamokban állampolgárság meg

szerzése, 61.
Ülései Nemzetek Szövetsége köz

gyűlésének, 3/3—4.

v.
Vadászfegyverek előállítása, 115/2.
Vagyontárgyakban okozott károk, 

174. I. Függ./9.
Vallás szabad gyakorlása, 55/2.
Vallási kisebbségek 1. Kisebbségek 

védelme.
Vallásos missziók, 359.
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Vas és vasöntvényekre opció bizto
sítása, 174. V. Függ. 1. §.

Vaskapu szabályozási munkálatai, 
289.

Vasútok, 268., 294—908.
— átengedése, 301/1—4.
— lekötésével biztosított államadós

ságok, 186/1.
— műszaki egysége, 217/4.

Vasúti anyagok pótlása, 174. IV.
Függ. 2—6. §.

— árufuvarozási egyezmények, 296.
— határállomások. 302/4.
— kocsik szabad átmenetele, 268/1.
— összeköttetések biztosítása, 297.
— vonalak átengedése, 301.
— vonalak szabályozása uj határ 

folytán, 302.
Vasúton szabad átmenet engedélye

zése, 268/1.
Vasútvonalak megváltása, 304/2.
Választott bírósága Nemzetek Szö

vetségének, 12., 13.
— bírósági szerződések, 21,

Vállaj, 27/3.
Váltópénz, 190.
Vámdijak, 200—208.
Vámdijtételek magassága, 206.
Vámelbánás biztosítása Ausztriával, 

205.
— biztosítása Cseh-Szlovák Állam

mal, 205.
Vámfizetés, 201.
Vámkezelés, 271/2.
Vámigazgatási eljárás, 201,
Vámkorlátozások, 200—208.
Vámmentessége átmeneti áruknak, 

268/3.
Vámmérséklések, 204.
Vámok kivetése nemzetközi viziuta- 

kon, 280.
Vámszabályok, 200—208.
Vámtarifa értelmezése, 201.
Vámtarifák közzététele, 217/5.
Vásárlások megszállott területen, 181.
Vegyes Döntőbíróság, 232/e., i., 235..

237., 239. és Függ., 240,
— Döntőbíróság pénztartozások vi

tás kérdéseiben, 231. Függ. 
16-21. §., 23-24. §.

— rendelkezések, 356—364.
Velencei köztársaság ingatlanai, 191/8.
Venezuela a Nemzetek Szövetségé

ben, 26. Függ.
Versailles-i békeszerződés, 193/4,
Vesta segédcirkáló, 121.

Véderöprogramm, 8/6.
Védjegyek értékesítése, 233. Függ, 

5. §.
Végrehajtása ítéleteknek, 237.
— Jóvátételi Bizottság határozatai

nak. 174. II. Függ 14. §.
Végrehajtási cselekményekkel sértett 

jogok helyreállítása, 235/b—c.
Világbéke, 3/3.
Világ békét veszélyeztető szerződések 

és állapotok, 19.
Világítási költségei megszálló had

seregeknek, 181.
Világitójelek légi repülésnél, 260
Visszaszolgáltatása hivatalos iratok

nak és okmányoknak Magyar- 
ország részére, 178.

— hivatalos iratoknak, okmányok
nak, régiségeknek, művészeti s 
tudományos tárgyaknak, 175-177.

Visszatartása magyar állampolgárok 
javainak, 232/b—c.

Visszatartott értékek és okiratok át
adása, 153.

Visszakövetelési igény hajók lefoglalá
sából, 174. III. Függ. 7. §.

Viszontbiztosítások, 238. Függ. 19— 
23. §.

Vitás kérdések elintézése Nemzetek 
Szövetségének Tanácsában, 15., 
17.

Vízfolyással megállapított határok, 
30.

Vizi repülőgépek kiszolgáltatása, 
132/4.

— utak, 268—291.
— utakon szabad átmenet engedé

lyezése, 268/1.
Vízügyi Műszaki Bizottság, 293.
— rendelkezések, 282—293.

Vizsgálóbizottságok m unka ügy i
egyezmények megtartására, 
339—343.

Volt Magyar Királyság állampolgárai, 
246.

— Magyar Királyság állampolgárai
nak jogai és javai, 248—249.

Vontatógőzösök átengedése, 284.
Vörös Kereszt Egylet nemzeti szerve

zetei, 25.
Washingtoni egyezmény ipari tulaj

don védelmére, 220.
— postaegyezmény, 218.

Whang-Poo-ra vonatkozó megálla
podás, 98/2.
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} Zürichi szerződés 1859. november 
| 10-éről, 179,

Zsámánd, 27/1.
Zsákmányhirósági határozatok elis

merése, 361/1.
Zsitkócz, 27/2.
Zsoldja megszálló hadseregeknek,

181.

Jegyzetek a békeszerződés 54—66. cikkeihez.
Az 54. cikkhez.

Az 51—60. cikkek a magyar állam megmaradó' területén levő, faji,
nyelvi és felekezeti kisebbségek védelmét célozzák.

A Magyarországtól elszakított területeken levő faji, nyelvi! és fele
kezeti kisebbségek védelmét az e területeket megszerző egyes államok 
és a szövetséges és társult főhatalmak között kötött külön szerződések 
biztosítják.

Az 59. cikkhez.
A nemzeti kisebbségek egyenjogúsága tárgyában újabban 4044/1919. 

M. E. sz. a. (Budapesti Közlöny 1919. november 19.) adatott ki {rendelet.
A imost említett 4044/1919. M. E. sz. rendelet 12., 13. és 14. §-ai 

alatt foglalt és az állami és községi kisdedóvódákra, elemi népiskolákra! 
és ismétlőiskolákra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek a nemzeti kisebbségek miniszterével egyet- 
értöleg kiadott 209.494/1919. számú rendelete (Budapesti Közlöny 1919. 
december 28.) szól, ugyanazon rendelet rendelkezéseinek a pénzügyi köz- 
igazgatás és jogszolgáltatás terén való életbeléptetéséről pedig a m. kir. 
pénzügyminiszternek ugyancsak a nemzeti kisebbségek1 miniszterével egyet
értve kiadott 5838/1920. P. M. sz. rendelete (Budapesti Közlöny ,1920. 
november 28.) gondoskodik. ,

A 61. cikkhez.
A 61. cikk értelmében azok, akiknek illetősége valamely elszakadó 

területen van, a magyar állampolgárságot elvesztik és annak az államnak 
állampolgárságát szerzik meg, amelyhez az illető terület csa to Itatott; az 
uj állampolgárság megszerzése ipso jure történik, anélkül, hogy ahhoz az 
uj állampolgárságot szerző részről bármiféle nyilatkozatra vagy hűség- 
esküre volna szükség.

L. a 62. cikknél levő jegyzetet is.

A 62. cikkhez.
A 61. cikk rendelkezését kiegészíti, helyesebben az alól részben ki

vételt állapit meg a 62. cikk, amely szerint azok, akik a Szerb-Horvát- 
Szlovén vagy a Cseh-Szlovák államhoz csatolt valamely területen 1910. 
évi január hó JL után szereztek illetőséget, csak az illető állam engedélyé
vel szerezhetik meg az uj állampolgárságot; ha ily engedélyt nem kér
nek, vagy az tőlük megtagadta tik, annak az államnak az állampolgár
ságát szerzik meg, amely az állami főhatalmat azon a területen gya
korolja, ahol az illetőknek azelőtt volt illetőségük. Eszerint tehát pél
dául az erdélyi illetőségű eddigi magyar állampolgár minden esetben a 
román állampolgárságot szerzi meg, "mig például a felvidéki, illetőleg a 
bácskai illetőségüek csak akkor szerzik meg feltétlenül a cseh-szlovák, ille
tőleg a szerb-horvát-szlovén állampolgárságot, ha említett községi illető
ségüket 1910. évi január hó 1-je előtt szerezték, imig-ellenkező esetben külön 
kémiök kell a cseh-szlovák, illetve a szerb-horvát-szlovén állampolgár
ságot és azt csak akkor szerzik megj, ha jazt nekik a cseh-szlovák, illetve 
a szerb-horvát-szlovén állam megadja. Ha az illető ezt az állampolgár

z. zs.
Zagyvaróna, 27/4.
Zálog ellenség tartozásának biztosítá

sára, 238. Függ. 5, §,
Zálogok magyar államjavakra, 185, 
— magyar állampolgárok javaira, 

185,
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ságot nem kéri, vagy azt tőle megtagadják, a 62. Cikk szerint ez esetben 
sem marad1 feltétlenül magyar állampolgár, hanem annak az államnak 
az állampolgárságát szerzi meg, amelyhez az a község tartozik, melynek 
kötelékébe az illető személy üj községi illetőségének megszerzése előtt 
tartozott, tehát például, ha valaki bácskai illetőségét 1911. március 1-én; 
szerezte meg s előzőén mondjuk erdélyi illetőségű volt, akkor a most 
tárgyalt esetben ipso jure a szerződés erejénél fogva román állampol
gárrá válik.

Az állampolgárságnak a 61. és 62. cikkekben körülirt változása tekin
tetében a 66. cikk értelmében a férjes asszonyok férjük, a 18 évesnél 
fiatalabb gyermekek szülőik állapotát követik.

A 63. cikkhez.
Az opcióról a békeszerződés a 63. és 64. cikkekben rendelkezik. 

A 63. cikk alapján azok a 18 évesnél idősebb személyek, akik magyar 
állampolgárságukat elvesztik és a 61. cikk értelmében uj állampolgárságot 
szereznek, a békeszerződés életbeléptétől számított egy évii időtartamon, 
belül a magyar állampolgárságot igényelhetik.

A cikk szövege ugyan nem ilyen világos, mert nem azt mondja, 
hogy «a magyar állampolgárságot igényelhetik», hanem ezt úgy fejezi ki, 
hogy «jogukban á l l . . .  annak az államnak az állampolgárságát igényelni, 
amelyben illetőségük volt, mielőtt illetőségüket az átcsatolt területen meg
szerezték», ami esetleg arra a félreértésre adhat okot, mintha nem előző 
magyar állampolgárságukat tarthatnák meg, hanem csupán annak az állam
nak a javára optálhatnának, amely előző illetőségük területén a béke- 
szerződés hatálybalépte után a szuverénitást gyakorolja. Ez pedig azt 
jelentené, hogy pl. az erdélyi illetőségű, ha nem akar román állampolgár 
lenni, abban az esetben, ha előzőén felvidéki illetőségű volt? nem a 
magyar állampolgárságot tarthatná meg, hanem csupán a cseh-szlovák 
állampolgárság javára optálhatna. Sőt a szövegnek még olyan magya
rázata is elképzelhető, amely az optálásból kizárná azokat, akiknek ille
tősége mindig1 ugyanaz volt. Alig hisszük, hogy valóban fez lett volna a 
békeszerződés készítőinek intenciója, ami egyébként az optálásra vonatkozó 
eddigi nemzetközi gyakorlattal is merőben ellenkeznék, mert az optálás 
joga az eddigi nemzetközi felfogás szerint mindenkor az illető eddigi ha
zájának javára való optálás lehetőségét jelentette. E cikk értelmét egyéb
ként hitelesen azok az egyes külön szerződések lesznek hivatva megálla
pítani, amelyeket a magyar állam és annak volt területéből részesedő ál
lamok az opció jogának gyakorlása tekintetében is kötni fognak.

Az optálás joga a 18 évnél idősebb személyeket illeti meg; a férj 
opciója kiterjed nejére és a szülőké 18 éven aluli gyermekükre.

Amig eszerint a 18 éven felüli kiskorú egyáltalában nincs korlátozva 
az optálás jogának gyakorlásában s noha az állampolgárság változásának 
messze kiható közjogi, ezenfelül magánjogi, sőt etikai jelentősége van? e 
tekintetben a 18 éven felüli kiskorú elhatározása törvén}res képviselőjének 
még csak hozzájárulásához sincs kötve, addig másrészről az opció jogá
tól a békeszerződés szerint teljesen elesnék az, aki a békeszerződés ha- 
tálybaléptekor 18-ik életévét még nem töltötte be és nincs szülője, aki 
rá kiterjedő hatállyal optálbasson. Nevezetesen nem tartalmaz a béke- 
szerződés oly rendelkezést, aminőt számos előző békeszerződésben talá
lunk, s amely az ily kiskorú árvák részére az optálásra jogosító kor 
eléréséig az optálás jogát függőben tartaná.

A 63. cikk harmadik bekezdése szerint azok, akik az optálás jogiá
val éltek, kötelesek lakóhelyüket az optálási nyilatkozatot követő 12 hó
napon belül abba az államba áttenni, amelynek javára optáltak. A ine
gyedik és ötödik bekezdés azonban a kiköltözettek javára kifejezetten biz
tosítja azt a jogot, hogy bármi néven nevezendő ingó vagyonukat ma
gukkal vihetik és pedig minden kilépési vagy belépési díjtól mentesen.



Biztosilja továbbá részükre azt a jogot is, hogy ingatlanukat megtart
hatják. Kétségtelen, hogy az ingatlan fogalma magában foglalja a szoros 
értelemben vett ingatlanon felül annak egész gazdasági felszerelését Is; 
a magyar békeküldöttség ennek kifejezeti kimondását is kívánta a béke
szerződésben, de a válaszjegyzék erre a következően felelt: «Ami1 azt a 
kívánságot illeti, hogy azok a személyek, akik valamely uj államba köl
töznek át, jogosítva legyenek arra, hogy a másik államban ingatlan ja
vaikon kivid azokat az ingóságokat is megtarthassák, amelyek az ingat
lan megművelésére szolgálnak (gazdasági felszerelés és állatok), a hatal
mak úgy vélik, hogy ez a kérdés tárgytalan, mert a rendeltetésük alap
ján ingatlan minőséggel biró ingók az ingatlanokhoz tartoznak.» Két
ségtelen az is, hogy az ingatlan megtartása alatt nemcsak a tulajdonjog 
fennmaradását, hanem azt is érteni kelj, hogy azok tulajdonosa — habár 
állandó lakóhelyét máshová is teszi átj — ingatlanának kezelése és hasz
nálása végett a törvények korlátái között mindent meglehessen, igy bele
értve ebbe az ingatlanán való tartózkodást is.

A 64. cikkhez.
E cikk szerint azok, akiknek illetősége az osztrák-magyar monarchiá

hoz tartozó valamely területen van és ott a lakosság többségétől tajra 
és nyelvre nézve különböznek, a békeszerződés életbeléptétől számí
tott hat hónapon belül optálhatnak Ausztria, Magyarország, Olaszország) 
Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén, Vagy a Cseh-Szlovák 
állam javára aszerint, amint a lakosság többsége ott ugyanazt a nyelvet 
beszéli és ugyanahhoz a fajhoz tartozik, mint ők; vagyis azok a ma
gyarok, akiknek a magyár államtól a szomszédos államokhoz csatolt 
területek valamelyikén van illetőségük, e cikk alapján is optálhatnak a 
magyar állam javára.

Az opció jogának gyakorlására egyébként a 63. cikk5 rendelkezései! 
az irányadók» (I. e cikk jegyzetét.)

A 65. cikkhez.
Nem tartalmaz e cikk semmiféle rendelkezést arra nézve, hogy az 

optálás jogának gyakorlása miképpen történik, nevezetesen, hogy az op- 
tálást mely hatóságnál lehet bejelenteni.

Az opciójog gyakorlásának módját az egyes államoknak egymás kö
zött kötendő szerződései lesznek hivatva megállapítani.

A 66. cikkhez.
Az opció tekintetében e cikk száb átyát a 63. cikk második be

kezdése külön is kimondja.

Értelem zavaró hibáK ás sajtóhibán*
. XX“.

,,Argentinian helyett „Argentinai“*
Hargony és Torna" helyett „Hangony és Tárná*.
Politikai rendelkezések" helyett „Európára vonatkozó politikai

szó után beszúrandó „jelentékenyebb számban".
,is. L. erre nézve az 54. cikkhez tartozó

5. lap felülről G. sor törlendő.
19. lap alulról 5. sorban „X" helyett
20. lap alulról 17. sorban 
26. lap alulról 6. sorban 
29. lap alulról 5. sorban

rendelkezések".
31. lap alulról 15. sorban „nincs1
35. lap alulról utolsóelőtti és utolsó sor helyett 

jegyzeteket a 288. és a 327. lapokon".
36. lap felülről 13. sorban „állapodni" helyett „állapítani".
36. lap alulról 19. sorban „ellentétben" helyett „ellenmondásban vagy ellentétben".
74. lap felülről 7. sorban „158“ helyett „159".
90. lap alulról 19. sorban „kama-" helyett „kamatok."

215. lap felülről 1. sorban „megszerez" helyett „megszereztek".
221. lap felülről 9. sorban „vagyon" helyett „vagyont".
222. lap alulról 6. sorban „IH“ helyett „III".
288. lap felülről 3. és 4. sorban „kísérőlevél teljes szövegét 1. a töfvény 1. §-át megelőző 

jegyzetben, az ugyanakkor kelt" szavak törlendők.
288. lap Te’.ülről 15. sorban „Kanadát" helyett „Kinát".












