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2.
FEGYVERSZÜNETI EGYEZMÉNY, MELYET EGYRÉSZRÕL

A SZÖVETSÉGES SZOCIALISTA SZOVJETKÖZTÁRSASÁGOK,
AZ EGYESÜLT BRIT KIRÁLYSÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG,

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK,
MÁSRÉSZRÕL MAGYARORSZÁG KÖTÖTTEK MEG

Moszkva, 1945. január 20.*

Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya – beismerve azt a tényt, hogy Magyarország a
Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Álla-
mok és a többi Egyesült Nemzet ellen viselt háborút elvesztette – elfogadja a fent említett Három
Hatalom Kormányának fegyverszüneti feltételeit, amelyeket azok, úgy a maguk, mint a Magyaror-
szággal háborús viszonyban levõ Egyesült Nemzetek nevében közöltek.

A fent ismertetettek alapján, egyrészrõl a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság képvise-
lõje, Vorosilov K. E., a Szovjetunió marsallja, aki a Magyarországgal háborús viszonyban levõ
összes Egyesült Nemzetek nevében eljáró Szovjetunió, Egyesült Királyság és az Amerikai Egye-
sült Államok kormányaitól megfelelõ meghatalmazást nyert – másrészrõl Magyarország Ideigle-
nes Nemzeti Kormányának megfelelõ  meghatalmazással rendelkezõ  képviselõi: Gyöngyösi János
külügyminiszter úr, Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter úr és Balogh István minisz-
terelnökségi államtitkár úr aláírták a következõ feltételeket:

1.a) Magyarország megszüntette a Szovjetunió és a többi Egyesült Nemzet – közte Cseh-
szlovákia ellen viselt háborút, Németországgal fennállott minden viszonyát megszakította és ha-
dat üzent Németországnak.

b) Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy lefegyverzi a Magyarország területén
levõ német fegyveres erõket, és hadifoglyokként átadja azokat.

Magyarország Kormánya arra is kötelezi magát, hogy internálja a német állampolgárokat.
c) Magyarország Kormánya kötelezi magát olyan mérvû szárazföldi, tengeri és légierõk

fenntartására és rendelkezésre bocsátására, melyek a Szövetséges (Szovjet) Hadsereg-fõparancs-
nokság fõvezetése alatti szolgálatra rendeltethetnek. Ezzel kapcsolatban Magyarország legalább
nyolc nehézfegyverzettel ellátott gyaloghadosztályt állít ki. Ezek az erõk a Szövetségesek terüle-
tén nem használhatók fel, csak az érdekelt Szövetséges Kormány elõzetes beleegyezésével.

d) Németország elleni hadmûveletek beszüntetésével a magyar fegyveres erõk leszerelen-
dõk és a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság felügyelete alatt békeállományba helyezendõk. (Lásd az
1.pontra vonatkozó függeléket.)
* A fegyverszüneti egyezmény az aláírással hatályba lépett. Törvényerõre az Országos Törvénytár 1945. szeptember 16-i
számában kihirdetett 1945. évi V. törvény  emelte. A fegyverszüneti egyezmény egyértelmávé tette, hogy a békeszerzõdés
megkötéséig a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság, s azon keresztül, illetve azon belül a Szovjetunió ellenõrizni, befolyásolni
tudja a magyarországi fejlõdést. A békekonferencia területi döntéseit mintegy megelõlegezõ cikkelyek pedig  azt jelezték, hogy
az ország határain kívül maradó magyar népesség esetében fel kellett készülni az esetleges megtorlásokra, kitelpítésekre, s az
ennek nyomán elinduló menekültáradatra. A világháború utániidõszakban rendkívüli terheket jelentett Magyarország számára
a két nagyhatalommal és a két szomszéd állammal szemben kirótt jóvátétel, amelynek együttesen 600 millió doláros összegét
– mai áron kb. 6 milliárd dollárt – folyamatos törlesztése nagyban hátráltatta az ország gazdasági talra állását. A fegyverszüneti
megállapodás elõkészítésekor a moszkvai csehszlovák kommunista emigrációnak, sem pedig Beneš moszkvai követének,
Zdenìk Fierlingernek nem sikerült elérnie, hogy a szovjetek teljes mellszélességgel kiálljanak a csehszlovákiai magyarok
kitelepítésének követelése mellett. KOROM:1987, 114–146; BALOGH:1982, 9–26; BALOGH:1988, 103–108; VIDA:2005,
99–100.
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2. Magyarország kötelezte magát, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia által meg-
szállt területrõl visszavonja az összes magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyarország 1937.
december 31-én  fennállott határai mögé, továbbá hatályon kívül helyez minden olyan törvényho-
zási és közigazgatási szabályt, amely az annexióra, vagy pedig csehszlovák, jugoszláv és román
területek Magyarországhoz csatolására vonatkozik.

3. Magyarország Kormánya és Hadsereg-fõparancsnoksága biztosítja a Szovjet csapatok
és más Szövetséges csapatok számára a szabad mozgási lehetõséget magyar területen, bármilyen
irányban, ha ezt a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság véleménye szerint a katonai helyzet
megkívánja; emellett Magyarország Kormánya és Fõparancsnoksága a csapatszállításokat min-
den rendelkezésére álló közlekedési eszközzel, a saját költségére fogja elõsegíteni szárazon, vízen
és levegõben. (Lásd a 3. pontra vonatkozó függeléket.)

4. Magyarország Kormánya haladéktalanul szabadon bocsátja az összes szövetséges hadi-
foglyokat és internáltakat. Magyarország Kormánya, további utasításig saját költségére, elegen-
dõ élelemmel, ruházattal, orvosi segítséggel, tisztálkodási eszközökkel és szerekkel látja el az
összes szövetséges hadifoglyokat, internáltakat, áttelepített és menekült személyeket, köztük
Csehszlovákia és Jugoszlávia polgárait is. Szállítási eszközökrõl is gondoskodik, hogy e szemé-
lyek bármelyike visszatérhessen országába.

5. Magyarország Kormánya, állampolgárságukra és nemzetiségükre való tekintet nélkül hala-
déktalanul szabadon bocsátja mindazokat a személyeket, akik az Egyesült Nemzetek javára kifej-
tett tevékenységükkel kapcsolatban, vagy az Egyesült Nemzetek ügye iránt nyilvánított rokon-
szenvük miatt, vagy faji származásuk, vagy pedig vallási meggyõzõdésük következtében õrizet-
ben vannak, és hatályon kívül helyez minden sérelmes törvényt és abból származó korlátozást.

Magyarország Kormánya minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a
magyar területen levõ összes áttelepített személyek vagy menekültek – ideértve a zsidókat és a
hontalanokat is – legalább olyan védelemben részesüljenek, és biztonságban legyenek, mint saját
polgárai.

6. Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság által megál-
lapított határidõben, teljes épségben visszaszolgáltatja a Szovjetuniónak, valamint Csehszlovákiának
és Jugoszláviának, úgyszintén az összes Egyesült Nemzeteknek mindazokat az értékeket és anyago-
kat, melyek állami, társadalmi és szövetkezeti szervezetek, vállalatok, intézmények vagy egyes polgá-
rok tulajdonát képezik, mint gyárak és üzemek felszerelését, mozdonyokat, vasúti kocsikat, traktoro-
kat, gépkocsikat, történelmi emlékeket, muzeális értékeket és minden egyéb vagyont, amit a háború
folyamán  az Egyesült Nemzetek területérõl Magyarország területére szállítottak.

7. Magyarország Kormánya és Fõparancsnoksága kötelezettséget vállal, hogy hadizsákmány-
ként a Szövetséges (Szovjet) fõparancsnokság rendelkezésére bocsát minden Magyarország te-
rületén levõ német katonai tulajdont – beleértve a német flotta hajóit is.

8. Magyarország Kormánya és Fõparancsnoksága kötelezettséget vállal, hogy a Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottság beleegyezése nélkül nem engedi meg semmiféle vagyon (beleértve az értéke-
ket és valutát is) kivitelét vagy kisajátítását, amely Németország vagy polgárainak tulajdonát,
vagy Németország és az általa megszállt országok területén élõ személyek tulajdonát képezi. Ezt a
vagyont a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság által elõírt módon fogják megõrizni.

9. Magyarország Kormánya és Fõparancsnoksága kötelezi magát, hogy átadja a Szövetséges
(Szovjet) Fõparancsnokságnak mindazokat a Magyarország dunai kikötõiben levõ hajókat, me-
lyek az Egyesült Nemzetek tulajdonát képezik vagy képezték, függetlenül attól, ki rendelkezik
jelenleg ezekkel a hajókkal – abból a célból, hogy a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság
ezeket a hajókat a Szövetségesek közös érdekében a háború idején, Németország ellen felhasznál-
hassa. Ezeket a hajókat a háború után visszaadják tulajdonosaiknak.
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A Magyar Kormány teljes anyagi felelõsséget visel a fentebb felsorolt vagyontárgyak min-
dennemû megrongálásáért vagy megsemmisítéséért, egészen azok átadásáig a Szövetséges (Szov-
jet) Fõparancsnokságnak.

10. A magyarországi és külföldi vizeken található magyar kereskedelmi hajók a Szövetséges
(Szovjet) Fõparancsnokság hadmûveleti ellenõrzése alatt fognak állani, a Szövetségesek közös
érdekében való felhasználás céljából.

11. A Magyar Kormány köteles rendszeresen magyar valutában pénzösszegeket kifizetni és
árukat (üzemanyagot, élelmiszert stb.), eszközöket és szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátani,
amelyekre a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokságnak funkciói teljesítésére, valamint a Szövet-
séges Államok ama misszióinak és képviseleteinek, melyek a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottsággal
kapcsolatban állanak – szükségük lehet.

A Magyar Kormánynak szükség esetén biztosítania kell az ipari és szállítási vállalatok, a posta,
távíró, távbeszélõ és rádió, az erõmûvek, a közüzemi vállalatok és berendezések, a fûtõanyag és
egyéb anyagraktárak felhasználását és munkájuk szabályozását azoknak az utasításoknak megfe-
lelõen, melyeket a fegyverszünet idején a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság vagy a Szövet-
séges Ellenõrzõ Bizottság ad ki. (Lásd a 11. pontra vonatkozó függeléket.)

12. Azokat a károkat, melyeket Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugo-
szláviának okozott hadmûveleteivel és ez országok területének megszállásával – Magyarország
megtéríti a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. Emellett tekintetbe véve, hogy
Magyarország nemcsak megszüntette a háborút az Egyesült Nemzetek ellen, hanem hadat is üzent
Németországnak – a Felek abban állapodnak meg, hogy Magyarország az okozott károkat nem
teljes egészében, hanem csak részben téríti meg. Ez a kártérítés 300 millió amerikai dollárban
állapíttatik meg, melyet hat év folyamán törleszt le áruban (gépekben, folyami hajókban, gaboná-
ban, jószágban stb.). A kártérítés összegébõl 200 millió amerikai dollár a Szovjetuniót illeti meg, a
Csehszlovákiának és Jugoszláviának járó kártérítés összege pedig 100 millió amerikai dollár.

Magyarország megtéríti a károkat és veszteségeket, melyeket a háború más szövetséges álla-
moknak és azok polgárainak okozott. A kártérítés mértéke késõbb nyer megállapítást. (Lásd a 12.
pontra vonatkozó függeléket.)

13. Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy magyar területen az Egyesült Nemzetek és
azok polgárainak összes törvényes jogait és érdekeit illetõen a háború elõtti helyzetet állítja vissza
és teljes épségben visszaszolgáltatja azok tulajdonát.

14. Magyarország közre fog mûködni a háborús bûncselekményekkel vádolt személyek letartóz-
tatásában, az érdekelt kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítélkezésben e személyek felett.

15. Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy haladéktalanul feloszlatja a magyar terüle-
ten levõ összes Hitler-barát vagy más fasiszta politikai, katonai és katonai jellegû szervezeteket,
valamint az egyéb olyan szervezeteket, amelyek az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges
propagandát folytatnak és a jövõben nem tûri meg ilyen szervezetek fennállását.

16. Idõszakos vagy egyéb irodalmi termékek kiadása, behozatala és terjesztése Magyarorszá-
gon, színielõadások rendezése, mozgóképek bemutatása, a rádióállomások, a posta, a távíró, a
távbeszélõ mûködése a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnoksággal való megegyezés alapján
történik. (Lásd a 16. pontra vonatkozó függeléket.)

17. A magyar polgári közigazgatás visszaállíttatik Magyarországnak mindazon területén,
amely az arcvonaltól nem kevesebb, mint 50-100 kilométerre (a helyi viszonyoktól függõen) fek-
szik, emellett a magyar közigazgatási szervek kötelezik magukat, hogy a béke és a közbiztonság
helyreállítása érdekében végrehajtják a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság vagy a Szövet-
séges Ellenõrzõ Bizottság instrukcióit és utasításait, amelyeket a jelen fegyverszüneti feltételek
teljesítésének biztosítása céljából adnak ki.
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18. A fegyverszünet egész idõtartamára Szövetséges Ellenõrzõ Bizottságot létesítenek Ma-
gyarországon, amely szabályozni és ellenõrizni fogja a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, a
Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság képviselõjének elnöksége alatt és az Egyesült Királyság
és az Egyesült Államok képviselõinek részvételével.

A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság, a fegyverszünet hatálybalépésétõl a Németország ellen
folytatott hadmûveletek befejezéséig terjedõ idõben a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság
fõvezetése alatt fog állani. (Lásd a 18. pontra vonatkozó függeléket.)

19. A bécsi döntõbíróság 1938. évi november hó 2-án kelt határozatai és az 1940. évi augusz-
tus hó 30-iki Bécsi Döntés ezennel érvénytelennek nyilváníttatnak.

20. A jelen feltételek aláírásuk pillanatában hatályba lépnek.
Kiállíttatott Moszkvában, 1945. január 20-án, egy példányban, orosz, angol és magyar nyel-

ven, amelyet megõrzésre a Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok kormányának adnak át,
megjegyezve, hogy az orosz és angol szöveg tekintetik autentikusnak.

A jelen egyezmény hitelesített másolatát mellékleteivel a Szövetséges Szocialista Szovjet-
köztársaságok kormánya át fogja adni mindazoknak a kormányoknak, amelyek nevében ez az
egyezmény aláíratik.

A Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok,
az Egyesült Királyság

és az Amerikai Egyesült Államok Kormányainak
meghatalmazásából:

K. Vorosilov

Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormányának
meghatalmazásából:
Gyöngyösi János

Vörös János
Balogh István
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FÜGGELÉK

a Fegyverszüneti Egyezményhez, amelyet  egyrészrõl a Szövetséges Szocialista Szovjetköztársa-
ságok, az Egyesült Brit Királyság és Észak-Írország, az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl
Magyarország kötöttek meg és írtak alá Moszkvában 1945. január 20-án.

A) Függelék az 1. ponthoz

A Magyar Katonai Parancsnokság átad a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokságnak – az utóbbi
által megjelölt határidõn belül – minden rendelkezésére álló adatot a német fegyveres erõkrõl, a
német katonai parancsnokságnak a Szovjetunió és a többi Egyesült Nemzetek ellen irányuló
hadmûveleteire vonatkozó terveit, valamint a német fegyveres erõk haditevékenységét illetõ váz-
latokat és térképeket és minden hadmûveleti okmányt.
Az egyezmény 1. pontjában elõírt intézkedések a magyar területen levõ német állampolgárok
internálására vonatkozólag nem terjednek  ki Németország zsidó nemzetiségû polgáraira.

B) Függelék a 3. ponthoz

A Magyar Kormánynak és Fõparancsnokságnak az egyezmény 3. pontjában említett közremûkö-
dése a következõképpen értendõ: A Magyar Kormány és Fõparancsnokság – a fegyverszünet
idején, a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság rendelkezésére bocsátja – annak belátása sze-
rint való felhasználás céljából – mindazokat a magyar katonai, aviációs és folyami katonai beren-
dezéseket és építményeket, kikötõket, kaszárnyákat, raktárakat, repülõtereket, távírót, távbeszélõt
és rádiót, meteorológiai állomásokat, melyekre katonai szempontból szüksége lehet. Mindezeket
felhasználás céljából üzemképes állapotban és megfelelõ személyzettel bocsátja rendelkezésére.

C) Függelék a 11. ponthoz

A Magyar Kormány kivonja a forgalomból és beváltja a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság
által megállapított idõben és feltételek mellett mindazt a valutát, melyet a Szövetséges (Szovjet)
Fõparancsnokság magyar területen forgalomba hozott, s ezt a forgalomból kivont valutát ellen-
szolgáltatás nélkül átadja a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokságnak.
A Magyar Kormány, a Szövetséges (Szovjet) Fõparancsnokság vagy a Szövetséges Ellenõrzõ
Bizottság beleegyezése nélkül, nem engedi meg a külföldi vagy belföldi magyar követelések és
javak átadását idegen államoknak vagy idegen állampolgároknak.
Azoknak az áruknak részletes jegyzékét és az árunemek megnevezését, melyeket Magyarország a
Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának az egyezmény 12. pontja értelmében fog
szállítani, valamint a szállítások megállapított idõpontját évek szerint, az érdekelt kormányok külön
egyezményei fogják meghatározni. Ezeket a szállításokat az 1938-ban érvényes árak alapján fogják
teljesíteni, felemelve az ipari berendezések árát 15 százalékkal, a többi árukét pedig 10 százalékkal.
Az egyezmény 12. pontjában megjelölt kártérítés kifizetésének elszámolási alapját az amerikai
dollárnak az egyezmény aláírása napján  érvényes aranyparitása képezi, vagyis egy uncia arany
értéke 35 dollár.
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Az egyezmény 12. pontjával kapcsolatban magától értetõdik, hogy a Magyar Kormány azonnal
élelmiszereket és egyéb közszükségleti cikkeket bocsát rendelkezésre, amelyek a magyar agresszió
folytán károsult csehszlovák és jugoszláv területek helyreállításához és ezen területek lakosságának
megsegítéséhez szükségesek. Ezeknek a szállításoknak méreteit a három kormány közötti egyezmény
fogja meghatározni és ezek a szállítások ama kártérítés részeként tekintetnek, mely Magyarországot a
Csehszlovákiának és Jugoszláviának okozott veszteségekért és károkért terheli.

D) Függelék a 16. ponthoz

A Magyar Kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországon levõ külföldi követségek, missziók
és konzulátusok rádióösszeköttetése, távíró útján történõ és postai levelezése, rejtjeles levelezé-
se, a futárszolgálat, valamint a távbeszélõ útján való összeköttetés a Szövetséges (Szovjet) Fõpa-
rancsnokság által meghatározott módon fog történni.

E) Függelék a 18. ponthoz

A fegyverszüneti egyezmény 18. pontjának megfelelõen létesítendõ Szövetséges Ellenõrzõ Bi-
zottság feladata a fegyverszüneti feltételek pontos teljesítésének ellenõrzése.
A Magyar Kormány és annak szervei kötelesek a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság minden, a
fegyverszüneti egyezménybõl következõ utasítását teljesíteni.
A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság külön szerveket vagy osztályokat létesít és feladatuknak meg-
felelõ különbözõ funkciók teljesítésével bízza meg azokat. Ezenkívül a Szövetséges Ellenõrzõ
Bizottság tisztjeit Magyarország különbözõ részeire is kirendelheti.

A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság székhelye Budapest lesz.

Moszkva, 1945. január 20-án.


