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5.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

(Részletek)
Párizs, 1947. február 10.*

I.RÉSZ
MAGYARORSZÁG HATÁRAI

1.Cikk

1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint amelyek 1938.
évi január hó 1-én voltak.

2. Az 1940. évi augusztus hó 30-án kelt bécsi választott bírósági határozat rendelkezései semmi-
seknek és érvényteleneknek jelentetnek ki. Magyarország és Románia között az 1938. évi janu-
ár hó 1-én fennállott határ ezzel visszaállíttatik.

3. A Magyarország és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója közötti határ, attól a ponttól
kezdve, amely közös e két Állam és Románia határai között, addig a pontig, amely közös e két
Állam és Csehszlovákia határai között, a Magyarország és Csehszlovákia közötti elõbbi határ-
vonalban állapíttatik meg, úgy amint az 1938. évi január hó 1-én fennállott.
a) Az 1938. évi november hó 2-án kelt bécsi választott bírósági határozat rendelkezései semmi-

seknek és érvényteleneknek jelentetnek ki.
b) A Magyarország és Csehszlovákia közötti határ, attól a ponttól kezdve, amely közös e két állam

és Ausztria határai között, addig a pontig,  amely közös e két Állam és a Szocialista Szovjet
Köztársaságok Uniójának határai között, ezzel visszaállíttatik, úgy amint  az 1938. évi január hó
1-én fennállott, kivéve mégis a következõ  alpont rendelkezéseibõl folyó módosítást.

c) Magyarország átengedi Csehszlovákiának  Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsun községe-
ket a jelen Szerzõdéshez I/A alatt csatolt térképen megjelölt kataszteri területekkel együtt.
Ennek folytán a csehszlovák határ ezen a szakaszon a következõképpen állapíttatik meg:
attól kezdve, amely Ausztriának, Magyarországnak és Csehszlovákiának 1938. évi január hó
1-én fennállott határai között közös volt, Ausztria és Csehszlovákia között a jelenlegi ma-
gyar-osztrák határ lesz  a határ addig a pontig, amely a 134.  magassági ponttól délre körül-
belül 500  méterre (a rajkai  templomból északnyugatra 3,5 kilométerre) fekszik, ez a pont lesz
ezentúl az említett három állam határainak közös pontja: innen az új határ Csehszlovákia és
Magyarország között keletre  fordul Rajka község  északi kataszteri  határát követve a Duna
jobb partjáig addig a pontig, amely a 128. magassági ponttól északra  körülbelül  2 kilométer-
re (a rajkai templomtól keletre 3,5 kilométerre) fekszik s amely pontnál az új határ  csatlakozik

* A szöveg forrása: Magyar Törvénytár 1947. évi törvénycikkek. Budapest, 1947. A magyar békeszerzõdésrõl szóló
törvénytervezetet a magyar kormány 1947. május 16-án, a magyar parlament pedig  1947. július 2-án fogadta el, és július 25-
én hirdették ki. A magyar békeszerzõdéssel megsemmisültek a trianoninál méltányosabb békekötés lehetõséhez fûzõdõ magyar
remények. A pozsonyi hídfõ kibõvítésével további három falut veszített Magyarország:  Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsun
községek Csehszlovákiához kerültek. Súlyosan érintették Magyarországot a jóvátételi kötelezettségek. A magyar kormány és
békedelegácó egyetlen számottevõ diplomáciai sikerét a 200 ezer szlovákiai magyar egyoldalú Magyarországra telepítését
szorgalmazó  csehszlovák követeléssel szembeni idõnyeréssel érte el. A békeszerzõdés 5. cikkében rögzített módon a két
államnak együttesen kellett volna megállapodásra jutnia a kitelepítés módozatairól. Erre azonban az erõsödõ  szovjet befolyás
és ellenõrzés körülményei közt többé nem már nem került sor. BALOGH:1988, 242–256, DEJMEK:2002, 211–214;
KRNO:1993,36-42, 67-73,  FÜLÖP:1994, 184–186, 212. A magyar békeszerzõdés szövegének digitális változata: http://
www.geocities.com/thunsor/1947parizsibeke.pdf
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a Duna  hajózási  fõvonalában az 1938. évi január hó 1-én fennállott csehszlovák–magyar
határhoz; a Rajka község határán belül fekvõ zsilip  és visszaeresztõ csatorna magyar terü-
leten maradnak.

d) A Magyarország és Csehszlovákia között az elõzõ alpontban  megállapított új határ pontos
vonalrészleteit a helyszínén Határrendezõ Bizottság fogja kijelölni, amely Bizottság a két
érdekelt  kormány képviselõibõl fog állani. A Bizottság munkálatait a jelen Szerzõdés életbe-
lépésétõl  számított két hónap alatt befejezi.

e) Arra az esetre, ha az átengedett terület lakosságának Magyarországba telepítésére vonatko-
zólag Magyarország és Csehszlovákia  kétoldalú egyezményt nem kötnének, Csehszlovákia
biztosítja az említett lakosságnak az emberi és  polgári jogok teljességét. A lakosságcsere
tárgyában 1946. évi február hó 27-én kelt csehszlovák–magyar Egyezményben kikötött összes
biztosítékok  és kedvezmények  alkalmazást nyernek azokra a  személyekre,  akik a Csehszlo-
vákiának átengedett területet önként elhagyják. A fent leírt határok a jelen Szerzõdés I.
számú mellékletét alkotó I. és I/A jelû térképeken láthatók.

II. RÉSZ
POLITIKAI RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

2. Cikk
Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt, hogy a magyar fennhatóság  alá
tartozó minden személynek biztosítsa faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az emberi
jogok és az alapvetõ szabadságok  élvezetét, ideértve  a véleménynyilvánítás, a sajtó és közzété-
tel, a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás és a nyilvános gyülekezés szabadságát.

Magyarország továbbá kötelezi magát arra, hogy a Magyarországban életben lévõ jogsza-
bályok sem tartalmukban, sem alkalmazásuk során a magyar állampolgárságú személyek között
azoknak faja, neme, nyelve vagy vallása alapján  nem fognak különbséget tenni, sem semmiféle
megkülönböztetést maguk után vonni,  akár az érdekelteknek személye, javai, üzleti tevékenysége,
foglalkozásbeli vagy pénzügyi  érdekei, személyállapota, politikai vagy polgári jogai tekintetében,
akár pedig bármely egyéb tekintetben.

3. Cikk
Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedéseket tett, hogy szabad-
lábra helyezze állampolgári és nemzetiségi  különbség nélkül mindazokat a személyeket,  akik
letartóztatásban voltak az Egyesült Nemzetek  érdekében kifejtett cselekményeik, vagy az Egye-
sült Nemzetek iránt érzett rokonszenvük  vagy faji származásuk miatt és hogy visszavonja az ezen
a címen hozott megkülönböztetõ törvényeket és megszorításokat, a fenti intézkedéseket kiegészíti
és a jövõben nem foganatosít olyan intézkedéseket, vagy nem hoz olyan törvényeket, amelyek az
e Cikkben említett célokkal nem volnának összeegyeztethetõk.

4. Cikk
Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen  minden
fasiszta jellegû politikai, katonai avagy katonai színezetû szervezeteknek, valamint minden  olyan
szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben  ellenséges propagandát,
ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, a jövõben nem engedi meg olyan e fajta szervezeteknek
fennállását és mûködését, amelyeknek  célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól.
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5. Cikk.
1. Magyarország kétoldalú tárgyalásokba fog bocsátkozni Csehszlovákiával abból a célból, hogy

rendezze azoknak a Csehszlovákiában lakóhellyel bíró magyar etnikai eredetû lakosoknak ügyét,
akik a lakosságcsere tárgyában 1946. évi február hó 27-én kelt Egyezmény rendelkezései értel-
mében nem fognak Magyarországba áttelepíttetni.

2. Abban az esetben,  ha a jelen Szerzõdés életbelépésétõl számított hat hónapon belül megegye-
zés  nem jönne létre, Csehszlovákiának  joga lesz ezt a kérdést a Külügyminiszterek Tanácsa elé
terjeszteni és a végleges megoldás elérése érdekében a Tanács segítségét kérni.1

6. Cikk
1. Magyarország meg fogja tenni a szükséges lépéseket aziránt, hogy  biztosítsa az alább említett

személyeknek letartóztatását és bírósági eljárás végett kiadását:
a) háborús bûnök, valamint a béke vagy az emberiesség ellen elkövetett bûnök elkövetésével,

elrendelésével, avagy az ilyenekben való részességgel vádolt személyek;
b) bármely Szövetséges vagy Társult Hatalomnak olyan állampolgárai, akik azzal vannak vá-

dolva, hogy nemzeti törvényeiket árulás, vagy a háború alatt az ellenséggel való együttmû-
ködés által megszegték.

2. Magyarország továbbá az Egyesült Nemzetek érdekelt kormányának kívánságára biztosítani
fogja mindazoknak a fennhatósága alá tartozó személyeknek tanúként megjelenését, akiknek
tanúvallomása e Cikk 1. bekezdésében említett személyek ellen folytatott bírósági eljárás céljá-
ból szükséges.

3. A jelen Cikk 1. és 2. bekezdése rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó bármilyen nézetelté-
rést bármelyik érdekelt kormány a Szovjetunió, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült
Államok Budapesten mûködõ diplomáciai  képviseleteinek vezetõi elé terjesztheti,  akik a felme-
rült nehézségeket illetõleg megállapodásra fognak jutni.

II. CÍM.

7. Cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri az Olaszországra,  Romániára, Bulgáriára és Finnor-
szágra vonatkozó békeszerzõdések teljes érvényét, valamint mindazokat az egyezményeket vagy
megállapodásokat, amelyek a Szövetséges és Társult Hatalmak Ausztriára, Németországra és
Japánra vonatkozólag a béke helyreállítása céljából kötöttek vagy  kötni fognak.

8. Cikk.
A jelen Békeszerzõdésnek, valamint egyrészrõl a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója,
Nagybritannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, a
Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság, Kanada, Csehszlovákia , India, Újzéland, az Ukrán
Szocialista Szovjet Köztársaság és a Délafrikai  Unió, másrészrõl Románia közötti békeszerzõdés-
nek életbelépésével Magyarország és Románia között a hadiállapot megszûnik.

1 Az úgynevezett transzfer-kérdésben (transfer=odsun=kitelepítés), a lakosságcsere-egyezményen felül további 200 ezer szlovákiai
magyar egyoldalú Magyarországra telepítésének nemzetközi engedélyezését követelõ csehszlovák békedelegációval szemben
Magyarországnak – az amerikai delegáció elvi támogatásával – sikerült elérnie a kérdés tárgyalásos rendezésének lehetõségét.
KERTÉSZ:1995, 348–358, KRNO:1992, 58–84; FÜLÖP:1994, 166–186. A magyar delegáció álláspontját ld. HUNGARY
IV:35–47, a szovjet fõdelegátus Visinszkij beszédét uo. 72–28., az 1946. szeptember 29-i párizsi csehszlovák–magyar
megbeszélés anyagait ld. uo.89–94.
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9. Cikk.
Magyarország kötelezi magát, hogy elfogad minden olyan megállapodást,  amely a Nemzetek
Szövetsége és az Állandó Nemzetközi Bíróság  felszámolására vonatkozólag köttetett vagy eset-
leg köttetni fog.

10. Cikk.
1. Minden Szövetséges vagy Társult Hatalom a jelen Szerzõdés életbelépésétõl számított

hat hónapon belül közölni fogja Magyarországgal, hogy a háború elõtt Magyarországgal
kötött kétoldalú szerzõdései közül melyeket kívánja érvényben tartani vagy felújítani. A
jelen Szerzõdéssel össze nem egyeztethetõ rendelkezések azonban a fentemlített szerzõ-
désekbõl törlendõk lesznek.

2. Minden ily módon közölt szerzõdést az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke értelmé-
ben az Egyesült Nemzetek Titkárságánál be kell iktatni.

3. Mindazok a szerzõdések, amelyekre vonatkozólag ilyen közlés nem  történt,  hatályon kívül
helyezetteknek tekintendõk.

11. Cikk.
1. Magyarország legkésõbb 18 hónap alatt, a jelen Szerzõdés életbelépésétõl számítva, átadja

Jugoszláviának és Csehszlovákiának az alább felsorolt csoportokba tartozó s Jugoszlávia  és
Csehszlovákia szellemi örökségét alkotó azokat a tárgyakat, amelyek ezekrõl a területekrõl
származtak s e területek  felett 1919 elõtt Magyarország által gyakorolt uralom következtében
kerültek 1848 után a Magyar Állam vagy magyar közintézmények  birtokába:
a) Szerves egészként jugoszláv vagy csehszlovák területen  keletkezett történelmi levéltárak.
b) Jugoszláv és csehszlovák területen fekvõ intézményeknek, avagy a jugoszláv és a csehszlo-

vák nép történelmi személyiségeinek tulajdonában állott könyvtárak, történelmi okmányok,
régiségek és más kultúrtárgyak.

c) Eredeti mûvészeti, irodalmi és tudományos tárgyak, amelyek jugoszláv vagy csehszlovák
mûvészek, írók és tudósok mûvei.

2. A vétel, ajándékozás vagy hagyomány által szerzett tárgyak, valamint a magyarok eredeti mûvei
kivétetnek az 1. bekezdés rendelkezései alól.

3. Magyarország ugyancsak átadja Jugoszláviának az Illyr Küldöttségnek, az Illyr Bizottságnak és
Illyr Kancelláriának a XVIII. Századra vonatkozó levéltárait.

4.  A magyar kormány a jelen Szerzõdés életbelépésétõl kezdve Jugoszlávia és Csehszlovákia
meghatalmazott képviselõinek minden szükséges segítséget megad e tárgyak felkutatása
s megvizsgálás végett rendelkezésre bocsátása körül.  Ezután, mindazonáltal a jelen Szer-
zõdés életbelépésétõl számított egy évnél nem késõbb,  a jugoszláv és a csehszlovák
kormányok át fogják adni  a magyar kormánynak a jelen Cikk értelmében igényelt tárgyak
jegyzékét. Abban az esetben, ha a jegyzék vételétõl számított három hónap alatt a magyar
kormány egyes tárgyaknak e jegyzékbe foglalása ellen kifogásokat emelne és abban az
esetben, ha egy havi további határidõ alatt az érdekelt kormányok nem jutnának megálla-
podásra, a vitás kérdést a jelen Szerzõdés 40. Cikkének rendelkezései szerint kell rendezni.

(…)
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V. RÉSZ
JÓVÁTÉTEL ÉS VISSZASZOLGÁLTATÁS

23. Cikk
A Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának katonai mûveletek és ez államok területe-
inek Magyarország által való megszállása folytán okozott veszteségeket Magyarország a Szovjet-
uniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának megtéríti; tekintetbe véve azonban azt, hogy Ma-
gyarország nemcsak kilépett az Egyesült Nemzetek ellen viselt háborúból, hanem Németország-
nak hadat is üzent, a Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a fenti veszteségekért járó
kártérítést Magyarország nem a maga egészében, hanem csupán részben teljesíti, nevezetesen
300 millió Egyesült Államokbeli dollár összegben, amely 1945. évi január 20-tól számítandó 8 év
alatt fizetendõ árucikkekben (gépi felszerelés, folyami jármûvek, gabonanemûek és más áruk); a
Szovjetuniónak a fizetendõ összeg 200 millió Egyesült Államokbeli dollár, a Csehszlovákiának és
Jugoszláviának  fizetendõ összeg 100 millió Egyesült Államokbeli dollár.2

2. A jelen Cikkben megállapított rendezés számítási alapja az Egyesült Államokbeli
dollár a Fegyverszüneti Egyezmény aláírása napján érvényben volt aranyparitáson,
vagyis 35 dollár = 1 uncia arany.

24. Cikk
(1) Magyarország elfogadja az Egyesült Nemzetek 1943. éfi január 5-én kelt Nyilatkozatának elveit
és a lehetõ legrövidebb határidõn belül ivsszaadja az Egyesült Nemzetek bármelyikének területé-
rõl elhurcolt javakat.
(…)

25. Cikk
Az 1938. évi november hó 2-án kelt bécsi választott bírósági határozatnak a jelen Szerzõdés 1. cikké-
nek 4. bekezdésében  elrendelt megsemmisítése maga után vonja a bécsi választott bírósági  határozat
alapján az érdekelt két Állam között, vagy azok nevében,  avagy csehszlovák és magyar jogi szemé-
lyek között kötött pénzügyi tárgyú és köz- és magánbiztosításokra vonatkozó, továbbá az 1940. évi
május 22-én kelt Jegyzõkönyv értelmében átadott anyagokra vonatkozó  egyezményeknek, úgyszin-
tén az ezekbõl folyó törvényes következményeknek  megsemmisítését.  Ez a megsemmisítés azonban
semmi vonatkozásban sem alkalmazható a természetes személyek között létrejött viszonylatokra. A
fentebb említett rendezés részleteit az érdekelt kormányok között a jelen Szerzõdés életbeléptetésétõl
számított hat hónapon belül kötendõ kétoldalú egyezmények fogják szabályozni.

VI. rész
GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

26. Cikk
1. Magyarország, amennyiben ezt már eddig is meg nem tette, az  Egyesült Nemzeteknek és

állampolgáraiknak minden Magyarországon levõ törvényes jogát és érdekét az 1939. évi szep-
tember hó 1-jén fennállott állapotnak megfelelõen  vissza fogja állítani  és az Egyesült Nemze-

2 A Magyarország által fiztendõ jóvátételi összeget 300 millió dollárban – mai árfolyamon kb. 3 milliárd dollárban –
állapították meg. Ebbõl a Szovjetuniónak az 1945. július 15-én aláírt jóvátételi egyezmény alapján 200, Jugoszláviának 70,
Csehszlovákiának pedig az 1946. május 11-én aláírt egyezmény alapján 30 millió dollárt kellett fizetni. Az 1949. évi
Csorbatói Jegyzökönyv aláírásig becslések szerint Magyarország 4 millió dollár értékben fizetett jóvátételt.
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teknek és állampolgáraiknak Magyarországon lévõ összes javait a jelenlegi állapot szerint
vissza fogja adni.

2. A magyar kormány kötelezi magát, hogy e Cikk hatálya alá esõ összes  javak, jogok és érdekek
mindennemû olyan tehertõl és megterheltetéstõl mentesen állíttatnak vissza, amely esetleg a
háború következményeként reájuk hárult, valamint  minden, a visszaadással  kapcsolatban  a
magyar kormány  részérõl eszközölhetõ megterhelés mellõzésével. A magyar kormány hatályon
kívül fog helyezni minden olyan rendszabályt, ideértve lefoglalásokat, zár alá vételeket, vagy
kényszerkezeléseket, amelyeket az Egyesült Nemzetek javai tekintetében 1939. évi szeptember
hó 1. napja és a jelen Szerzõdés életbeléptetése közötti idõben foganatosított. Amennyiben a
javak a jelen Szerzõdés életbeléptetésétõl számított hat hónapon belül nem kerültek vissza-
adásra, kérvény nyújtandó be a magyar hatóságokhoz, még pedig nem késõbb, mint a Szerzõ-
dés életbeléptetésétõl számított 12 hónapon belül, kivéve azokat az eseteket, amikor az igénylõ
bizonyítani tudja, hogy a kérvényt e határidõn belül nem nyújthatta be.

3. A magyar kormány hatálytalanítani fogja az Egyesült Nemzetek  állampolgárainak tulajdonát
képezõ mindenféle javakra, jogokra, és érdekekre vonatkozó átruházásokat, amennyiben ezek
az átruházások a háború folyamán a tengelykormányok vagy szerveik által gyakorolt erõszak
vagy kényszer hatása alatt jöttek létre.
Csehszlovák állampolgárok esetében ez a bekezdés kiterjed azokra az 1938. évi november hó 2.
napja után történt átruházásokra is, amelyek a Magyarországhoz csatolt csehszlovák  területen
a magyar kormány vagy szervei által gyakorolt erõszak vagy kényszer,  avagy megkülönbözte-
tõ szellemû belföldi törvények alapján kiadott rendelkezések hatása alatt jöttek létre.

4. a) A magyar kormány felelõs az Egyesült Nemzetek állampolgárai részére a jelen Cikk 1. bekezdé-
se értelmében visszaadott javaknak jó állapotban való visszaállításáért. Olyan esetekben, ami-
kor valamely jószág nem adható vissza, vagy amikor a háború következményeként valamely
Egyesült Nemzet állampolgára Magyarországon levõ javaiban sérelmek vagy károk révén vesz-
teséget szenvedett, a magyar kormánytól magyar pénznemben kárpótlást fog kapni, még pedig
annak az összegnek a hétharmad része erejéig,  amely a kifizetés napján szükséges hasonló
jószág vételéhez vagy az elszenvedett veszteségek  jóvátételéhez. Az Egyesült Nemzetek ál-
lampolgárai a kártalanítás tekintetében semmi esetben sem részesülhetnek a magyar állampol-
gárok részére biztosítottnál kedvezõtlenebb elbánásban.
b) Az Egyesült Nemzeteknek azok az állampolgárai, akiknek  közvetlenül vagy közvetve tulajdo-

ni részesedésük van olyan társulatokban vagy egyesületekben, amelyek a jelen Cikk 9/a.
pontja értelmében nem tekintendõk az Egyesült Nemzetek társulatainak vagy egyesületei-
nek, de amelyek Magyarországon levõ javaikban sérelmek vagy károk révén veszteséget
szenvedtek, a fenti a) alpontnak megfelelõ kártalanításban részesülnek. Ez a kártalanítás az
illetõ társulat vagy egyesület által elszenvedett teljes veszteség vagy kár alapján fog  számí-
tásba vétetni és összege az elszenvedett veszteség vagy kár teljes összegéhez viszonyítva
ugyanúgy fog aránylani, mint ahogy az említett állampolgárok tulajdonjogi részesedése a
kérdéses társulat vagy egyesület össztõkéjéhez viszonyítva aránylik.

c) A kártalanítás minden levonástól, adótól vagy más tehertõl mentesen fizetendõ. A kártalaní-
tási összeg Magyarországon szabadon lesz felhasználható, de alá lesz vetve a Magyaror-
szágon esetleg idõrõl-idõre érvényben lévõ deviza-ellenõrzési szabályoknak.

d) A magyar kormány az Egyesült Nemzetek  állampolgárai  részére a Magyarországon  levõ
javaik kijavítására vagy helyreállítására szolgáló  anyagoknak, valamint az ilyen anyagok
behozatalához szükséges külföldi  valutáknak kiutalása tekintetében ugyanazt az elbánást
fogja  biztosítani, mint amilyen elbánásban részesíti a magyar állampolgárokat.

e) A magyar kormány  az Egyesült Nemzetek állampolgárainak a fenti a) alpontban megszabott



78

hányad erejéig magyar pénznemben kártalanítást fog biztosítani a háború alatt javaikra
alkalmazott oly különleges rendszabályokból származó   veszteségeknek vagy károknak
kiegyenlítésére, amelyek nem vonatkoztak magyar tulajdonban  levõ javakra.  Ez az alpont
nem alkalmazható elmaradt haszonra.

5. A jelen Cikk 4. bekezdésének rendelkezései alkalmazást nyernek  Magyarországgal szemben
abban az esetben is, ha az intézkedés, amely az Egyesült Nemzeteknek vagy állampolgáraiknak
Északerdélyben lévõ javaiban szenvedett károkra vonatkozó igények alapja lehet, abban az
idõben foganatosított, amidõn ez a terület magyar uralom alatt állott.

6. Mindazok az észszerûen indokolható kiadások, amelyek az igények megállapítása során Ma-
gyarországon felmerülnek, beleértve a károk vagy  veszteségek felbecsülését, a magyar kor-
mányt terhelik.

7. Az Egyesült Nemzetek állampolgárai és azok javai mentesek minden olyan rendkívüli adó,
dézsma vagy közteher alól, amelyet a magyar kormány vagy bármely magyar hatóság a Fegy-
verszünet kelte és jelen Szerzõdés életbelépése között lefolyt idõ alatt, Magyarországon levõ
tõkevagyonukra kirótt, abból a különleges célból,  hogy a háborúból, a megszálló haderõk
költségeibõl, avagy  valamely Egyesült Nemzetnek fizetendõ jóvátételbõl folyó terheket fedez-
ze. Az e címen már befizetett összegek visszatérítendõk.

8. A szóbanforgó javak tulajdonosa és a magyar kormány e Cikk rendelkezései helyett más rende-
zésben is megállapodhatnak.

9. Az „Egyesült Nemzetek állampolgárai” kifejezés jelenti azokat az egyéneket, akik bármely Egyesült
Nemzet állampolgárai, továbbá azokat a társulatokat vagy egyesületeket, amelyek e Szerzõdés
életbelépésekor valamely Egyesült Nemzet jogszabályai szerint voltak megszervezve, feltéve,  hogy
az említett egyéneknek, társulatoknak vagy egyesületeknek  ez a jogi  helyzete már a Magyaror-
szággal kötött Fegyverszüneti Egyezmény idõpontjában is fennállott.
a) Az „Egyesült Nemzetek állampolgárai” kifejezés magában foglalja mindazokat az egyéneket,

társulatokat vagy egyesületeket is, akik, illetõleg amelyek a háború alatt Magyarországon
érvényben volt jogszabályok szerint ellenségként kezeltettek.

b) A „tulajdonos” kifejezés alatt valamely Egyesült Nemzet vagy valamely Egyesült Nemzetnek az
a) alpontban foglalt meghatározás szerint olyan állampolgárát kell érteni,  amelynek, illetõleg
akinek a kérdéses jószágra joga van és magában foglalja a tulajdonos jogutódját is, feltéve,
hogy az is valamely  Egyesült Nemzet vagy valamely Egyesült Nemzetnek állampolgára az a)
alpontban foglalt meghatározás szerint. Ha a jogutód a jószágot megrongált állapotban szerezte
meg, úgy az átruházó fél e Cikk értelmében való kártérítési jogát megtartja, ami azonban nem
érinti az átruházó és a megszerzõ fél között az alkalmazandó jogszabály alapján fennálló kötele-
zettségeket.

c) A „javak” kifejezés egyaránt jelenti az ingó vagy ingatlan, valamint a dologi vagy eszmei
javakat, ideértve az ipari, irodalmi és mûvészeti  tulajdont, éppúgy, mint javakra vonatkozó
mindennemû jogot vagy érdeket.

10. A magyar kormány elismeri, hogy a Brioniban 1942. augusztus hó 10-én kelt Egyezmény
semmis és érvénytelen. Kötelezi magát, hogy az 1923. évi május 29-én kelt Római Egyezmény
többi aláírójával együtt résztvesz bármely olyan tárgyalásban, amely arra irányul,  hogy az
Egyezmény rendelkezésein az azokban  megszabott évi szolgáltatások méltányos rendezésé-
nek biztosítása végett szükséges módosításokat keresztülvigyék.

27. Cikk
(1) Magyarország kötelezettséget vállal arra nézve, hogy minden olyan esetben, amidõn magyar
fennhatóság alá tartozó személyeknek Magyarországon lévõ javaira, törvényes jogaira vagy val-
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lása miatt 1939. szeptemer 1. napja óta zár alá vételt, elkobzást vagy kényszerkezelést rendeltek el,
az említett javakat, törvényes jogokat és érdekeket tartozékaikkal együtt visszaállítja, vagy ha a
visszaállítás lehetetlen, e tekintetben megfelelõ kártalanítást ad.
(…)

42. Cikk
A jelen Szerzõdés, amelynek orosz és angol szövege a hiteles szöveg, a Szövetséges és

Társult Hatalmak által megerõsítendõ. Ugyancsak megerõsítendõ Magyarország által is. A Szer-
zõdés azonnal életbe fog lépni, amint a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója, Nagy Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a megerõsítõ okiratokat letették.  A
megerõsítõ okiratokat a lehetõ legrövidebb idõ alatt a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója
kormányánál kell letenni.3

Minden olyan Szövetséges vagy Társult Hatalom tekintetében, amely megerõsítõ okira-
tát késõbbi idõpontban teszi le, a Szerzõdés a letétel napján lép életbe. A jelen Szerzõdést a
Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója kormányának levéltárában kell elhelyezni, amely kor-
mány az aláíró államok mindegyikének hitelesített másolatokat fog kiszolgáltatni.

3 A békeszerzõdés csak 1945. szeptember 15-én lépett életbe, miután a a szovjeteknek sikerült lelassítaniuk az  amerikai, brit
és szovjet ratifikációs okmányokat  letétbe helyezését Moszkvában. Ezzel a halogatással azt kívánták elérni, hogy a kommunista
pártnak az 1947. augusztus 31-i magyarországi választásokon  – az úgynevezett kékcédulás szavazási csalással – elért gyõzelme
a békeszerzõdés rendelkezéseitõl függetlenül Magyarországon új belpolitikai erõviszonyokat teremtsen.


